Over Van Vugt Kruiden
Van Vugt Kruiden 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?
Zodra je ’s ochtends bent gearriveerd op je werkplek begin je direct met het helpen van de chauffeurs
welke komen laden en lossen. Samen met je collega’s controleer je de bestellingen en zorg je dat deze
op tijd klaar staan. De inkomende producten controleer je op kwaliteit zet je in de juiste koelcellen.
Tussendoor vul het verpakkingsmateriaal bij in de productieruimte. Ook zorg je ervoor dat pallets
geseald worden zodat deze klaar zijn voor transport. Je werkt nauw samen met afdeling verkoop en de
collega’s in de productieruimte. Je bent flexibel, betrokken en vind het geen probleem om ook andere
taken op te pakken.
Onze ideale kandidaat:
- Heeft MBO werk- en denkniveau;
- Heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal (Engels is mooi meegenomen);
- Heeft bij voorkeur ervaring met (elektrische) handpompwagens;
- Is fulltime beschikbaar van 09.00 uur tot 18.00 uur;
- Is bereid om twee keer per maand op zaterdag te werken;
- Heeft een praktische en creatieve instelling en zoekt altijd naar de beste oplossing;
- Werkt nauwkeurig en secuur;
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);
- Voldoende ruimte voor eigen initiatief en de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen;
- Mogelijkheid op een vaste aanstelling;
Wordt jij enthousiast van deze vacature en sluit de functie aan op jouw profiel?
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. -

