Koelcentrum Zederik is een gezellig familiebedrijf dat is gespecialiseerd in het opslaan en
verpakken van fruit. In twintig jaar tijd zijn we uitgegroeid tot een toonaangevende logistiek
dienstverlener in de AGF-sector. Om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar onze
diensten, hebben we onlangs een modern, nieuw pand gerealiseerd in Gorinchem Oost.
Voor deze nieuwe locatie zijn we op zoek naar diverse nieuwe collega’s.

Wij willen ons team versterken in de volgende functies:
Reachtruckchauffeur

Met behulp van reachtruck en scanner verplaats je geloste goederen
naar de opslaglocaties, verzorg je interne verplaatsingen en zet je
pallets klaar voor verlading en voor de sorteer- en verpakafdeling.
De ideale kandidaat heeft ervaring op de reachtruck.

Baliemedewerker M/V

Als baliemedewerker ontvang je chauffeurs en bezoekers op een nette
en vriendelijke manier. Waar nodig ondersteun je jouw collega’s op het
kantoor bij hun werkzaamheden.
Verder voer je diverse lichte administratieve en facilitaire werkzaamheden
uit. Een goede beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk.
De functie kan in overleg zowel fulltime als parttime ingevuld worden.

Logistiek medewerker

Je bent betrokken bij het volledige logistieke proces in het magazijn.
Op een doorsnee werkdag houd je je onder andere bezig met het laden
en lossen van vrachtauto’s, het klaarzetten van orders met een pallettruck en het controleren en labelen van in- en uitgaande pallets.
In bezit van een hef/reach-truck certificaat is een pré.

Zie jij jezelf als een aanwinst voor ons team?
Stuur dan je CV met een korte motivatie naar
René van Boheemen. Mocht je meer informatie willen
ontvangen over een van deze vacatures, dan kan je uiteraard
ook contact opnemen.

06-51 16 65 29 / vacatures@koelcentrum-zederik.nl

Meewerkend voorman – productie

Je bent verantwoordelijk voor één van onze sorteer- en verpaklijnen en
het personeel aan die lijn. Je streeft er elke dag naar om het productieproces perfect te stroomlijnen en je hebt oog voor kwaliteit.
Een achtergrond in de fruitsector is in deze functie een pré.

Dit verwachten wij van jou:

- Je bent betrokken, gemotiveerd en collegiaal
- Je bent flexibel ingesteld en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
- Je kunt goed in teamverband werken

Dit kan je van ons verwachten:

- Leuke, afwisselende werkzaamheden in een gloednieuw, modern pand
- De sfeer van een familiebedrijf en gezellige collega’s
- Marktconforme beloning
- Verantwoordelijkheid en mogelijkheden om door te groeien binnen het bedrijf

