F. Wellink Lekkerkerk BV is een varkensvleesveredelingsbedrijf gevestigd in Lekkerkerk. Wij veredelen
al meer dan 40 jaar varkensvleesproducten voor onder andere de worstindustrie, snack- en
maaltijdproducenten en ready-meal producenten. Wellink is in 1979 ontstaan als familiebedrijf en is
uitgegroeid tot een van de grootste spelers in Europa.
Samenwerking, wederzijds respect, vertrouwen en identiteit zijn binnen Wellink belangrijk.
Voor onze logistieke afdeling zijn we op zoek naar een ervaren:

Logistiek Medewerker (M/V)
40 uur per week

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laden en lossen van vrachtwagens en interne logistiek werkzaamheden;
In- en uitwegen van producten;
Verpakken en eventueel herpakken van producten;
Sorteren en stickeren van goederen;
Verzendklaar maken van orders;
Verwerken van geretourneerde goederen;
Controleren van producten op onder meer kwaliteit, hoeveelheid, verpakking en
serienummer;
Administratief verwerken van processen in een computersysteem;
Invullen en controleren van administratieve documenten;
Bewaken van de voortgang van bestellingen en verzendingen;
Signaleren en herstellen van eventuele fouten of afwijkingen van uitgaande of inkomende
orders;
Signaleren en melding maken van onveilige situaties en/of gebreken aan materieel.

Wat zijn de functie eisen?
•
•
•
•
•
•

Minimaal LBO/MAVO niveau;
Ervaring in de logistiek is een pré;
Je bent pro-actief, stressbestendig;
Een goede beheersing van de Nederlandse en/of Engelse taal;
Je bent flexibel in je werktijden;
In het bezit van rijbewijs B.

Wat bieden wij jou:
•
•
•
•
•
•
•

Een salaris afhankelijk van werkervaring en opleiding;
Je zal beginnen op basis van een tijdelijk contract met uitzicht op een permanent contract;
Een vergoeding van de reiskosten;
Een pensioensregeling;
Uitstekende werksfeer met collega’s die betrokken zijn;
Goede secundaire voorwaarden als 8% vakantiegeld, 2% eindejaarsuitkering, collectieve
ziektekostenverzekering;
Ontwikkelingsmogelijkheden d.m.v. cursussen en opleidingen.

Inlichtingen:
Wil je meer weten over deze vacature bij Wellink, neem dan contact op met dhr. M. Amouch (HR) via
telefoonnummer 06-48273589. Hij staat je graag te woord.

Enthousiast geworden?
Je reactie mailen naar: recruitment@wellink.com, CV + uitgebreide motivatie zien we graag
tegemoet!

