VACATURE
Reijnpack BV gevestigd in Sint Philipsland, is één van de grootste producenten en leveranciers van verpakt witlof in
Nederland. Wekelijks worden door zo’n 70 medewerkers 175.000 consumentenverpakkingen geproduceerd en verkocht.
De witlof wordt jaarrond in een cyclus van 21 dagen geproduceerd op b asis van hydrocultuur. De verkoop vindt plaats
door middel van groothandels en exporteurs aan retailers in Europa. Daar waar mogelijk is het productie - en inpakproces
geautomatiseerd. Zie voor een nadere kennismaking met ons bedrijf de bedrijfsfilm op www.reijnpack.nl.

In verband met de gestage groei van onze afzet zijn wij op zoek naar

Medewerker Interne Logistiek
Wat ga jij doen?
In deze veelzijdige functie ben je de spil in onze interne logistiek en ga je je bezighouden met alle aanvoer en afvoer van
zowel grondstoffen, fust en gereed product. Concreet word je verantwo ordelijk voor de volgende taken:


Het aanvoeren van fust, witlofwortelen en te oogsten product naar de productielijnen;



Zorgdragen voor de afvoer van gereed product vanaf de productielijnen naar het koelhuis en/of verzending;



Je lost alle aankomende vracht (kisten, wortelen, fust) en tevens zorg je voor de belading van de vracht
bestemd voor afnemers;



In de ‘vrije uren’ word je ingezet voor een aantal ondersteunde taken zoals het printen van labels voor de
productie, assisteren bij inpakwerkzaamheden en het ondersteunen van de productiemanager bij allerlei
operationele werkzaamheden.

Wat verwachten wij van jou?
Je bent een aanpakker en een doorpakker. Je hebt er plezier in om zo ef ficiënt mogelijk te werken en je vindt het een
uitdaging om je bijdrage te leveren aan het dagelijks wegwerken van de orders voor de afnemers. Daarnaast ben je een
betrokken en leuke collega. Specifieke kennis is niet nodig, wel de juiste mentaliteit. Uite raard ben je in het bezit van je
heftruckcertificaat of je bent bereid dit te halen.

Wat mag jij van ons verwachten?
Reijnpack is dan wel één van de grootste producenten van verpakt witlof in Nederland, maar de Zeeuwse nuchterheid blijft
de basis voor ons denken en handelen. We houden van initiatief nemen, aanpakken en doorpakken.

Reageren?
Je reactie op deze vacature ontvangen we graag op martine@reijnpack.nl
Wil je eerst meer weten? Bel dan met Wiljan (operations) op 06-10730382.
Voor meer informatie over ons bedrijf ga je naar www.reijnpack.nl
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