Voor onze opslaglocaties in Kapelle zijn wij op korte termijn op zoek naar

Hef- en Reachtruck chauffeur
Dit breng je mee als heftruck chauffeur bij FarmPack

We zijn een oer-Hollands familie
bedrijf in Kapelle. Hier verwerken
wij mooie kwaliteitsgroenten tot
diepvries product. We werken
duurzaam en zijn transparant.
Maiskolven en uien worden voor
een internationaal klantenpallet
gemaakt. Dat vereist
samenwerking en samenwerken
is dus ook wat we doen.
De bedrijfsaktiviteiten van
FarmPack breiden zich uit. Dit
heeft tot gevolg dat onze
logistiekeorganisatie versterking
nodig heeft om de toenemende
vraag naar onze producten in
goede banen te leiden
Binnen de afdeling logistiek
werken we met vaste
medewerkers. Het verschil met
andere foodbedrijven? Wij
leveren maximale constante
kwaliteit en zijn innovatief. We
werken volgens hoge klanten
standdaarden en dat maakt het
werk afwisselend en uitdagend.

www.farmpack.nl

Ken jij het tv-programma “How It’s Made”? Je kunt het iedere dag live meemaken, hier bij FarmPack.
Supergaaf en met jouw doorzetters mentaliteit zorg jij ervoor dat klanten dagelijks van volle vrachten
diepvries product worden voorzien en je jezelf helemaal eigen maakt bij FarmPack.
Jouw cv:

•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt aantoonbaar ervaring op de hef- en reach truck en kent de kneepjes van het vak.
Je begrijpt dat de administratieve handelingen belangrijk zijn om het logistieke proces goed te
laten verlopen.
Je bent bekend met het werken met een wms en beheerst de Nederlandse taal.
Je hebt een logistieke opleiding gedaan of relevante werkervaring; niveau mbo;
Je vindt het laden/lossen en halen van laad/los planningen mooi werk;
Eigenaarschap zit in je bloed en jouw doel is dat elke pallet in optimale staat bij de klant
aankomt.
Werken in dagdienst (tussen 6:00 en 22:00) en soms in 2-ploegendienst doe je graag.
Je bent een teamspeler en wil bijdragen aan het afleveren van een kwaliteitsproduct dat
dagelijks bij klanten door heel europa afgeleverd wordt.

Dit bieden we je als heftruck chauffeur bij FarmPack

•

Wij bieden een vaste aanstelling met een prima salaris en toeslagen, een uitdagende baan in
een veelzijdige functie. We zullen je intern opleiden tot een allround hef- en reachtruck
chauffeur op onze verschillende locaties. Een prettige werksfeer in een klein informeel team
maken ons aanbod aantrekkelijk voor iedereen uit de regio.

Interesse? Is jouw interesse gewekt en wil je graag bij ons in de keuken komen kijken, dan zien wij
jouw cv en motivatie graag verschijnen! Mail je sollicitatie naar linda@farmpack.nl. Linda neemt zo snel
mogelijk contact met je op!

