
Vacature
Order picker

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

Ben je fl exibel
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 - Haa�ten/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 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
- Je werkt accuraat en weet de order op een correcte wijze te stapelen (zwaar, licht,  
 breukgevoelig etc. 
- Je voelt je prettig in een laagdrempelige organisatie waarin je mening telt
- Het is lichamelijk zwaarder werk, daarom is het belangrijk dat je geen lichamelijke  
 klachten hebt en fysiek in goede conditie bent
- Je bent een betrouwbare en prettige collega die goed in teamverband kan werken
- Je werkt nauwkeurig en gestructureerd. Jouw toekomstige werkplek ziet er schoon  
 en opgeruimd uit en dit willen we graag zo houden met behulp van jou

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!

- Ligt er ergens een stuk karton of plastic op de grond? Voor jou is  
 het vanzelfsprekend om te bukken en dit in de juiste afvalbakken te            
 deponeren

Competenties
 Collegiaal
 Zelfstandig
 Ziet het werk
 Accuraat
 Je bent gemotiveerd en weet van aanpakken


