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Als iemand jou vraagt wat voor 
werk je doet, dan zeg je: 

“Ik zorg er voor dat onze klanten 
de juiste producten ontvangen 

die ze besteld hebben” 

Maar in werkelijkheid doe je natuurlijk veel meer…
> Orderpicking, het verzendklaar maken van orders; 
> Laden- en lossen van vrachtwagens;
>  Zorgdragen voor correcte papierstroom van in- en uitgaande 

goederen; 
> Medeverantwoordelijk voor het magazijnbeheer;
> Netjes houden van je werkomgeving.

Wat wordt er van jou verwacht:
>  Je hebt een MBO werk- en denkniveau;
>	 Je	hebt	een	flexibele	en	positieve	instelling;
>  Je bent bereid in drukkere periodes over te werken, zo nodig 

ook in het weekend;
>	 Ervaring	met	heftruck	rijden	is	een	pré;
>  Je spreekt in ieder geval Nederlands, Duits en Engels is een 

pré;
>  Je bent een teamspeler, maar kunt ook goed zelfstandig 

werken.

Wat krijg je van Aarts Conserven hiervoor terug:
>	 	Salaris	afhankelijk	van	reeds	opgedane	werkervaring.	Overige	

arbeidsvoorwaarden conform CAO voor groente- en fruit 
verwerkende industrie;

> Een prima pakket secundaire arbeidsvoorwaarden;
>	 25	vakantiedagen	en	9,5	ADV	dagen;
> Gezellige, collegiale werksfeer.

DENK JE DAT JIJ DEGENE 
BENT DIE BIJ ONS PAST? 

Stuur dan je CV met motivatiebrief naar: 
Lode Kessels, directeur: 

l.kessels@aartsconserven.nl 
Voor	meer	informatie	over	ons	bedrijf	
verwijzen we graag naar onze website:

Wij zijn per direct op zoek naar een:

LOGISTIEK 
MEDEWERKER 

40 uur/wk 



Logistiek medewerker
40 uur/wk

JE WERKDAG ZIET 
ER ZO ONGEVEER 

ALS VOLGT UIT:
>  Je begint om 07:00 uur, meestal met orderpicking, maar geen 

dag is hetzelfde;
>  Je controleert de order met hetgeen je klaar hebt gezet voor 

de klant;
>  Tussendoor kan zich een transporteur melden om te laden 

of te lossen. Je wijst hem netjes bij welke dock hij kan 
aandocken. Je controleert of de vrachtwagen voldoet aan 
alle	hygiëne	eisen	en	laadt/lost	de	betreffende	producten.	
Je zorgt dat de bijbehorende papieren gecontroleerd en 
ondertekend	worden	door	zowel	chauffeur	als	jezelf;

>  Door de dag heen dienen de producten die uit de 
verpakkingsafdeling komen in de magazijnen geplaatst te 
worden	m.b.v.	een	heftruck;

>  Einde werkdag is buiten de drukkere periodes meestal rond 
16:00 uur.
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