
Vacature
Medewerkergoederenontvangst

Bakeplus is een vooraanstaand leverancier van een bijzonder groot assortiment voor 
bakkers, banketbakkers, patissiers, ijsbereiders en food bedrijven.

Ben je flexibel
En denk je in mogelijkheden

Krijg jij een warm gevoel van ons bedrijf
En denk jij bij ons wel gebakken te zitten

Ben jij de missende schakel in ons team?

Locatie - Venlo | Contract - fulltime (36 uur) |

Contact
Stuur je CV en motivatie op naar Hylke van Lent: hylke.vanlent@bakeplus.nl

Heb je interesse in deze functie, beschik je over de benodigde competenties en heb je 
MBO werk- en denkniveau, dan word je uitgenodigd om schriftelijk hierop te reageren. 

Een duidelijke motivatiebrief en een up-to-date CV is een vereiste voor de
sollicitatie

Ben jij onze
logistieke
topper?

Taken en verantwoordelijkheden
Zorgen voor de ontvangst, controle en opslag van de geleverde goederen. Zodanig dat 
deze goederen op efficiente en effectieve wijze volgens fifo worden opgeslagen. 
 - Geven van aanwijzingen aan chauffeurs over het waar en hoe te lossen van de goederen
 - Controleren van de ontvangst aan de hand van vrachtbrieven en de interne inkooporder
 - Toetsen van kwaliteit van producten (beschadigingen, t.h.t.) en bij afwijkingen t.o.v.              

 gewenste kwaliteit inschakelen van de juiste afdeling
 - Aftekenen van vrachtbrieven/pakbonnen
 - Uitpakken en overstapelen van goederen
 - Signaleren van afwijkingen t.o.v. geplande leveringen en melden aan de afdeling   

 demand planning

Verzorgen van het intern transport en het in en uit opslag nemen van 
goederen (Food en Non Food) van en naar bulk en picklocaties met behulp 
van een reachtruck, zodanig dat goederen tijdig, overzichtelijk, 
onbeschadigd en veilig voor verdere verwerking ter beschikking komen.

 - Aanvoeren van goederen naar de aangegeven locatie
 - Opslaan van de goederen in de aangegeven stellingspositie resp. in een  

 naastgelegen vrije stellingspositie volgens fifo
 - Controleren van de voorraadpositie in de picklocaties en zorgen voor      

 een tijdige aanvulling daarvan uit de bulk 

Competenties
 Service gericht 
 Goed met mensen om kunnen gaan en   
 communicatief vaardig
 In bezit van certificaten reachtruck (of de wil dit  
 te behalen)
 Klantgericht

Interesse?

Supply chain partner

Als grossier verzorgen wij de complete supply chain voor onze klanten. Dit 
is buiten het houden van voorraad in onze 2 magazijnen, het JIT leveren 
van 1000 adressen per week, ook het verzorgen van de inkoop met en 
voor onze klanten. Dit alles met systemen die de voedselveiligheid van 
alle producten die wij leveren waarborgen.

Dan zijn wij op zoek 

naar jou!

Bevoegdheden 
• Uitvoeren van het dagelijks onderhoud aan de reachtruck, waaronder 

het opladen van batterijen, het controleren van batterijspanning en 
het schoonhouden/maken van de reachtruck

• Verantwoordelijk voor persoonlijke hygiëne en voor schone  
materialen, apparatuur en werkruimten volgens het van toepassing 
zijnde kwaliteitssysteem


