abbGrowers B.V. is een jong en groeiend bedrijf dat zich bezig houdt met het sorteren,
verpakken en de handel van blauwe bessen en asperges. Zowel uit eigen teelt als van telers
uit diverse landen in Europa, Afrika en Zuid-Amerika. De moderne, gekoelde verpakkingshal
waarin jaarrond blauwe bessen worden verpakt staat in Horst.

LOGISTIEK/EXPEDITIE MEDEWERKER met winnaars
mentaliteit
Ben jij toe aan een nieuwe stap in je carrière?
Ben jij gemotiveerd en wil je de drijvende kracht zijn in het logistieke team van
abbGrowers?
Dan zoeken wij jou!
Want jij bent een perfectionist in het scannen en registreren van blauwe bessen en
verpakkingen, in elke stap van het logistieke traject. Bij het klaarzetten van alle
benodigdheden aan de productielijn.
Jij haalt plezier uit het samenwerken met je collega’s het hele logistieke traject soepel te
laten verlopen. Jij weet dit te bereiken door zorgvuldig en precies te werken, en het hoofd
koel te houden in deze dynamische job.
Als logistieke kei, ben jij van het grootste belang in ons bedrijf, omdat wij zo met elkaar de
gesorteerde verpakte blauwe bessen in perfecte staat, aan de klant kunnen leveren.
Wat vinden we nog meer belangrijk:
• Het is een groot voordeel wanneer je beschikt over EPT ervaring en het certificaat.
• Ervaring met registratie in computersystemen.
• Dat je goed Nederlands spreekt en wanneer je kennis hebt van Engels en Duits dan is
dat mooi mee genomen.
• Je bent flexibel en bereid om in verschoven diensten te werken en 1x in de 2 weken
op zaterdag te werken.
Wat wij bieden:
Wij bieden een uitstekend salaris volgens de CAO Groothandel AGF. Met
enthousiaste collega’s werk je in een dynamische bedrijf in een heel zelfstandige en
verantwoordelijke functie.
Wil jij werken in een groeiend en dynamisch bedrijf met mensen
die gemotiveerd zijn en met beide voeten op de grond staan, praktisch, flexibel en
dynamisch zijn en herken je jezelf in ons verhaal?

Stuur dan je reactie naar abbGrowers B.V. Handelstraat 8, 5961 PV Horst of
hr@abbgrowers.com We gaan graag met jou in gesprek!

http://www.abbgrowers.com/nl/vacatures/

