Supply Chain Associate

Introductie
Wij zijn op zoek naar logistieke versterking!

Over Selecta
Selecta Nederland is onderdeel van de Selecta Groep. In Europa zijn wij marktleider op het
gebied van eten en drinken, 24/7, onbemand. Verspreid over 16 landen bedienen wij dagelijks 12
miljoen consumenten met onze onbemande F&B concepten. Binnen een snel veranderende
markt leveren wij maatwerk facilitaire eet en drink oplossingen voor onze klanten. Dit doen wij
onder andere samen met Starbucks, Albert Heijn to go, Lavazza en uiteraard ons eigen merk
Pelican Rouge!

Over de functie
•
•
•
•
•

Je verzamelt de orders aan de hand van lijsten en zorgt ervoor dat de juiste producten
in de juiste aantallen klaarstaan.
Je let bij het verzamelen van de producten op de houdbaarheidsdata en zorgt ervoor dat
alles in de juiste staat verkeerd;
Je laadt de producten aan de hand van de laadlijsten en volgens het afgesproken
laadplan in de (vracht)wagens;
Je verricht je werkzaamheden conform alle van toepassing zijnde voorschriften met
betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn.
Werktijden zijn in dagdienst van 08:00 tot 16:30

Over jou
Verder verwachten we dat je:
•
•
•
•
•

Ervaring hebt in een soort gelijke rol;
Fulltime inzetbaarheid bent;
Uitstekende communicatievaardigheden;
Nauwkeurigheid en flexibel bent en in staat bent goed het overzicht te bewaren;
De Nederlandse taal uitstekend beheerst (zowel in woord als geschrift).

Selecta biedt
Je maakt deel uit van een organisatie waar met plezier wordt gewerkt aan mooie
koffieconcepten. Wij voorzien in een open en enthousiaste werkomgeving met volop ruimte
voor persoonlijke ontwikkeling. Daarbij bieden wij je een aantrekkelijk
arbeidsvoorwaardenpakket, bestaande uit onder andere:

•
•
•
•
•

Een vast maandsalaris;
Individueel keuze budget (ten hoogte van 1 maand salaris);
8% vakantiegeld;
25 vakantiedagen;
Pensioenverzekering bij BeFrank.

Tot slot staat er een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden tot je beschikking
waaronder collectieve kortingen (zoals op de zorgverzekering) en natuurlijk de perfecte kop
koffie!

Interesse en solliciteren?
Heb je interesse én voldoe je aan het profiel? Dan zien wij jouw sollicitatie, voorzien van een upto-date CV + een gerichte motivatie, graag tegemoet. Voor vragen over deze vacature kun je
contact opnemen met Kyra de Vries HR Business Partner via +316-20413276 /
kyra.devries@selecta.com.

