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zoekt per direct een

Medewerker goederenontvangst slagerij (fulltime)
LINDENHOFF: Wij zijn een familiebedrijf in het landelijke Baambrugge. Met een boerderij zijn we
gestart en inmiddels uitgegroeid tot meerdere bedrijven die producten met smaak verkopen aan
horeca en consument. Samen hard werken, dieren welzijn, goede en traceerbare voeding, authentieke
rassen en kwaliteit zijn voor ons erg belangrijk. Wij zijn een waarde gedreven en ondernemend
bedrijf. Dit betekent dat er met regelmaat ruimte is voor nieuwe activiteiten zolang dit aansluit bij
onze visie: mensen laten genieten van goed geproduceerde voeding met authentieke smaak.
DE FUNCTIE: Het team van de slagerij heeft een collega nodig die van details houdt! Met de groei van
ons bedrijf hebben we nu behoefte aan iemand die de ontvangst van alle goederen van de slagerij
centraal coördineert. Je ontvangt de goederen en zorgt er voor dat alles op de juiste manier op
voorraad staat. Het is precies werk, details zijn belangrijk en je werkt veel met computers/systemen.
Daarnaast heb je ook een rol bij de registratie van uitgaande horeca-orders. Je weegt het vlees in en
voorziet het van de juiste informatie (op stickers). Je hebt zodoende twee belangrijke rollen binnen
de slagerij en dat maakt het werk dynamisch. Past deze uitdaging bij jou? Zorg dan dat we snel van je
horen!
Wie past bij ons?
- Je hebt een Logistiek MBO2 studie afgerond;
- Je werkt graag met computers en systemen;
- Je spreekt Nederlands;
- Je bent fysiek fit en in staat om regelmatig kratten van 15 – 20 kg te tillen;
- Je houdt van details en zoekt zaken goed uit zodat ze 100% kloppend zijn;
- Je bent proactief, communiceert als dingen niet kloppen en neemt je werk serieus;
- Je vindt het een uitdaging om bij de vleesregistratie onder tijdsdruk te werken;
- Je hebt bij voorkeur een geldig heftruck certificaat en ervaring met Reflex;
- Het is een pre als je al bij een groothandel of in een magazijn hebt gewerkt en bekend met de
principes van Lean.
Wat biedt Lindenhoff?
- Een baan vol uitdaging en diversiteit; je bent verantwoordelijk voor:
o De ontvangst van alle goederen van de slagerij (laden, lossen, retouren, emballage,
hygiëne, controles uitvoeren, papierwerk op orde);
o Registratie van al het vlees in het computersysteem Reflex (invoer van gegevens,
houdbaarheid, partijnummers, stickers printen, papierwerk op orde);
o Beheer van de vleesontvangstcel (algemene voorraadlocatie);
o Bevoorraden van alle interne vleeslocaties (FIFO, houdbaarheid, tracebility);
o Inwegen van geproduceerde orders (wegen, registratie, tracebility, controle).
- 40 uur, 5 dagen, maandag t/m zaterdag en dinsdag vrij, werktijden 4.30-13.00 uur (za tot
12.00 uur) | per direct;
- Salarisindicatie: €1.700 - €2.000 o.b.v. 40 uur, 25 vakantiedagen (bij 40 uur),
reiskostenvergoeding, pensioenopbouw, korting op onze producten, fruit tijdens werktijd;
- Een waarde gedreven bedrijf: plezier, balans, verantwoordelijkheid nemen en moed zijn
belangrijk voor ons en zijn een leidraad in onze dagelijkse bedrijfsvoering;
- We zijn ook een platte organisatie, waarbij de deuren open staan. We leren en verbeteren
dagelijks, werken zo efficiënt mogelijk en juichen ideeën en nieuwe initiatieven toe;
- Een breed food bedrijf: Lindenhoff Horeca vers leverancier, Lindenhoff Consumenten
(boerderijwinkel en online), Lindenhoff Open Tuin, Crowdbutching.com;
- Een sociale onderneming, die verder kijkt dan alleen resultaat. We zijn een familiebedrijf,
zorgen goed voor elkaar en denken ook aan de ander. Lindenhoff Open Tuin is een onderdeel
van ons waar mannen en vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt een veilige plek hebben om
hun waarde toe te voegen aan de boerderij;
- www.lindenhoff.nl en www.lindenhoffvoorprofessionals.nl – hier kan je veel over ons bedrijf
lezen.

Spreekt jou dit aan? Hoor jij bij Lindenhoff? Reageer vóór 1 juli 2019 en vertel ons meer over jezelf.
Reacties bij voorkeur per e-mail (je motivatie en cv) naar mw. Hadewych Kleipool |
medewerkers@lindenhoff.nl | Rijksstraatweg 9 C - 1396 JC Baambrugge - T: 0294-291272

