Over Van Vugt Kruiden B.V.
Van Vugt Kruiden B.V. is de specialist in verse kruiden, babyleafs en eetbare bloemen. Wij zijn een
dynamisch en groeiend familiebedrijf en sinds 2019 zijn wij gevestigd in ons gloednieuwe en duurzame
bedrijf aan de Hoogzandweg in Ridderkerk. Wij hebben een ruim assortiment producten en
verpakkingen en met ons ervaren en enthousiaste team zorgen wij er dagelijks voor dat onze klanten
hun bestellingen op tijd kunnen komen laden.
Hoe ziet jouw dag eruit?
Nadat je ’s ochtends bent gearriveerd en je de computer heb aangezet inventariseer je welke orders al
binnen zijn. Je weet precies welke klanten prioriteit hebben en aan de hand hiervan worden de orders
verdeeld. Je gaat aan de slag met het draaien van de etiketten op de computer en de printers.
Constant worden er orders gebracht door je collega’s van het verkoopteam. Tussendoor controleer je
de gedraaide etiketten op codering en andere velden, herstel je fouten waar nodig en breng je de
gedraaide etiketten in de productie bij de juiste teamleiders. Je leert ons klantenbestand uit je hoofd
en krijgt kennis van de juiste volgorde etiketten maken. ‘s Middags help je de collega’s in de productie
met inpakken/sorteren en/of etiketteren van producten.
Wat bieden wij?
- Een marktconform salaris
- Reiskostenvergoeding vanaf 10 kilometer
- Een fantastisch nieuw pand als werkomgeving in Ridderkerk
- Een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer, auto en fiets (die je makkelijk voor de
deur kunt parkeren)
- De mogelijkheid om gebruik te maken van onze bedrijfsbus
- Mogelijkheid op een vaste aanstelling
Klinkt deze baan jou als muziek in de oren en kan je goed werken in teamverband? Ben je flexibel,
betrokken en heb je geen 9 tot 5 mentaliteit?
En heb/ben jij:
- MBO werk- en denkniveau
- Bij voorkeur minimaal 1 jaar ervaring in een soortgelijke functie
- Fulltime beschikbaar en bereid om één keer per maand op zaterdag te werken
- Nauwkeurig en secuur
- Stressbestendig en flexibel ingesteld
Dan ben jij precies wat wij zoeken. Twijfel niet en solliciteer!
Mail je CV en motivatie naar:
jobs@vanvugtkruiden.nl, t.a.v. Elisa Blok
- Dank dat je mee wilt denken, maar wij stellen acquisitie niet op prijs. -

