zoekt een ORDERPICKER GROENTE & FRUIT

LINDENHOFF: een familiebedrijf in het landelijke Baambrugge. Met een boerderij zijn we gestart en inmiddels
uitgegroeid tot meerdere bedrijven die producten met smaak verkopen aan de top van de horeca en aan
consumenten. Samen hard werken, goede en traceerbare voeding en kwaliteit zijn voor ons erg belangrijk. Wij
zijn een waarde gedreven en ondernemend bedrijf. Dit betekent dat er met regelmaat ruimte is voor nieuwe
activiteiten zolang dit aansluit bij onze visie: mensen laten genieten van goed geproduceerde voeding met
authentieke smaak.
DE BAAN: Wij zijn op zoek naar iemand die ervaring heeft met orderpicken. We versterken ons team graag met
iemand die iedere dag met zorg de mooiste groenten & fruit wil selecteren op basis van de wensen van onze
klanten. Je krijgt de verantwoordelijkheid voor het verzamelen van alle orders voor cruiseschepen. Daarnaast
draai je ook mee in het orderpickproces voor horecaklanten. Het begrijpen van die wensen van de klant is erg
belangrijk in dit werk. Met plezier ga jij die uitdaging aan en let je op de kleinste details. Het team (10
medewerkers) staat klaar om je alle kneepjes van Lindenhoff te leren, zodat jij met trots en kunde dit ambacht
uit kunt voeren. Past deze uitdaging bij jou? Haak dan aan bij het energieke AGF-team.
Wie past bij ons en bij deze baan?
-

Iemand met een positieve en pro actieve werkhouding. Als je dat hebt, kunnen wij je veel leren;
Iemand met kennis en ervaring in de productie/orderpicking. Heb je die ervaring niet, dan kan je zeker
solliciteren als je leergierig bent en graag meer wilt leren;
Iemand die netjes werkt, die op details en kwaliteit let;
Iemand die Nederlands spreekt en kan lezen;
Iemand die lekker door werkt, dit integer uitvoert en graag routinematig werkt volgens vaste
procedures;
Iemand die het niet erg vindt om in een koude omgeving te werken (2-6˚C)

Wat biedt Lindenhoff?
-

-

Een zeer ervaren team dat jou alle facetten van het AGF-vak kan leren;
Verantwoordelijkheid: het op klantvraag orderpicken van groenten en fruit uit een zeer ruim
(inter)nationaal assortiment, verpakken van producten, kwaliteitscontrole, schoonmaak;
40 uur, 5 dagen in de week (zaterdag is een werkdag) | 07:00 – 15:30 uur|per direct;
Salarisindicatie: €2.000 - €2.400 bruto per maand (afh. van ervaring), reiskostenvergoeding,
pensioenopbouw, 25 vakantiedagen, fruit tijdens werktijd, korting op onze producten;
Een waarde gedreven bedrijf: plezier, verantwoordelijkheid nemen, moed en excellence zijn
belangrijk voor ons en zijn een leidraad in onze dagelijkse bedrijfsvoering;
Sfeer: open, informeel, korte lijnen en er wordt hard gewerkt;
Een sociale onderneming, die verder kijkt dan alleen resultaat. We zijn een familiebedrijf, zorgen
goed voor elkaar en denken ook aan de ander;
www.lindenhoffhoreca.nl – hier kan je meer over ons lezen.

Spreekt jou dit aan? Hoor jij bij Lindenhoff? Reageer direct en vertel ons meer over jezelf. Reacties bij voorkeur
per e-mail. We ontvangen graag je curriculum vitae en zijn vooral benieuwd naar je motivatie. mw. Hadewych
Kleipool | medewerkers@lindenhoff.nl | Baambrugge | T: 0294-291272
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

