Vacature

Medewerker Warehouse
Het bedrijf
CêlaVíta, producent van koel verse aardappelproducten, is gevestigd te Wezep en maakt sinds 2012 deel uit van
McCain. Bij CêlaVíta werken ruim 300 enthousiastelingen die allemaal één ding gemeen hebben: hun passie voor
piepers! Het enthousiaste werken aan de kwaliteit en de smaak begint al op het land bij de aardappeltelers en
eindigt bij de consument op het bord met heerlijke aardappelvariaties.
De afdeling warehouse is gepositioneerd onder de plant en valt onder de verantwoordelijkheid van de Manager
Logistiek. Binnen de afdeling warehouse wordt gewerkt in een 3-ploegendienst en elke ploeg wordt vaktechnisch
aangestuurd door een teamleider. De medewerker warehouse rapporteert aan de Teamleider Warehouse.
Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
In deze functie draag je zorg voor de aan- en afvoer van o.a. gereedproduct, hulpstoffen, pallets, kisten, alsmede
het laden en lossen van vrachtwagens, zodanig dat deze tijdig op de gewenste locatie beschikbaar zijn.
Onderdelen van de werkzaamheden zijn:









Aan- en afvoeren van goederen m.b.v. heftruck, reachtruck en/of pompwagen.
Transporteren van hulpstoffen, pallets en emballage naar de diverse productie-units en het transporten
van op pallets verpakte eindproducten naar het warehouse.
Samenstellen en verzendklaar maken van orders.
Verzamelen van de juiste aantallen en soorten producten en het controleren van producten op de juiste
codering en uiterlijk.
Controleren van de ontvangsten (extern aangeleverd of intern vanuit productie) en signaleren van
afwijkingen aan leidinggevende.
Laden van vrachtwagens met gereedproduct en lossen van vrachtwagens met op pallets aangevoerde
hulpstoffen en emballage.
Verzorgen van het gebruikersonderhoud aan de heftruck, verwisselen van accu's en zorgen dat lege accu's
worden opgeladen. Signaleren van storingen aan leidinggevende. Verrichten (incidenteel) van
schoonmaakwerkzaamheden.
Toezien op en naleven van voorschriften en procedures m.b.t. Arbo, veiligheid, BRC, ISO, hygiëne, HACCP,
milieu, etc.

Functieprofiel
De collega waar wij naar op zoek zijn:





Heeft MBO werk- en denkniveau richting voedingsmiddelentechnologie, logistiek of vergelijkbaar;
Vaardig in het werken met warehousemanagement systemen;
Kan goed prioriteiten stellen;
Is nauwkeurig, zorgvuldig en heeft oog voor detail;




Kan goed samenwerken met anderen aan een gemeenschappelijk doel;
Zet zich actief in voor de realisatie van de gestelde taken en opdrachten om realistische prestatie of output
conform de gestelde eisen te leveren.

Aanbod
CêlaVíta kent een uitstekende cao met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft een fulltime
functie in een 3 ploegendienst voor 36 uur per week.
Belangstelling?
Reageren kan via http://www.mccain.nl/footer/JOBS . Voor meer informatie over deze functie kun je contact
opnemen Geralt Nijland, Manager Logistiek, via g.nijland@celavita.nl en/of via 038-8459671.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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