Medewerker expeditie verpakking
Functie
Westvlees is op zoek naar een medewerker voor de expeditieruimte in de verpakking.
Daar worden de producten gestockeerd en verdeeld.
Onderstaande taken zijn na een grondige opleiding routine voor jou:
 Vrachtwagens laden en lossen, goederen scannen, stock beheren en organiseren, volle

paletten vervoeren met een elektische transpallet.
 Je helpt de voorziene planning strikt op te volgen zodat de leveringstermijnen

gerespecteerd worden.
 Je zorgt er mede voor dat de expeditie tijdig de aanleveringen doet van materiaal en

grondstoffen.
 Je start op om 4u55 tot einde werk.

Profiel
 Je bent een teamplayer.
 Je bent positief ingesteld en hebt oog voor orde & netheid.
 Je bent gemotiveerd, flexibel en enthousiast om in de voeding te werken.
 Kennis Frans is een pluspunt.
 Eigen vervoer is noodzakelijk als je wil werken in de vroege ploeg, want Westvlees is niet

bereikbaar met het openbaar vervoer 's morgens vroeg.
 Werken in een koude omgeving schrikt u niet af.

Aanbod
 Wij bieden jou een voltijds contract van onbepaalde duur aan binnen Westvlees Nv.
 Je komt terecht in een groeiend bedrijf met gemotiveerde medewerkers, waar nog een

echte familiale sfeer heerst.
 Je solliciteert rechtstreeks bij Westvlees, op deze manier garanderen wij jou een snelle en

discrete aanpak van jouw kandidatuur!
 Je krijgt een interne opleiding binnen uw afdeling, op die manier kan je snel meedraaien in

het circuit.
 Mogelijkheid om competenties bij te schaven & zichzelf te ontwikkelen dankzij ons
opleidingscentrum.
 Je werkt in een file vrije omgeving.
 Tegen een spotprijs kun je iedere dag genieten van een heerlijke maaltijd in het
bedrijfsrestaurant.
 Indien je bij ons aan de slag gaat, kan je rekenen op een motiverend verloningspakket met
extra legale voordelen.

Plaats tewerkstelling
Ommegang West 9 8840 Westrozebeke in West-Vlaanderen.
Op 10 minuten van Roeselare, 15 min van Ieper & 30 min van Kortrijk.

Geïnteresseerd?
Mail dan snel je cv door naar HRM@WESTVLEES.COM, voor meer informatie kunt u terecht op
volgend nummer: 051/78.84.04.

