Monte Pizza Crust produceert en verkoopt tailormade pizzabodems en deegbollen voor de binnenen buitenlandse markt. De strategie van het bedrijf is gebaseerd op een flexibele, klantgerichte
houding, een hoog serviceniveau en een hoogwaardige productkwaliteit. Monte Pizza Crust is volop
in ontwikkeling waarbij kwaliteit en bedrijfsprocessen naar een hoger niveau wordt gebracht.
Verder is Monte Pizza Crust in volle expansie met een duidelijke groeidoelstelling voor ogen. Vanuit
die gedachte zijn wij op zoek naar een:

Logistiek medewerker
Full-time 40 uur
De Logistiek medewerker is nauwkeurig, werkt gestructureerd en gedisciplineerd en neemt zijn werk serieus.
Hij is een doener en een harde werker. Hoewel hij heel goed zelfstandig kan werken is hij een echte teamplayer en de spil tussen inpak en magazijn. Hij is betrouwbaar, loyaal aan collega’s en kent zijn
verantwoordelijkheden. Hij voelt zich ‘eigenaar’ van het magazijn en verantwoordelijk voor de kwaliteit van
de voorraad.

Taken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen het magazijn, de vriescel en expeditie.
Hij draagt zorg voor elke verzending alsmede het ontvangen van goederen met de daarbij behorende
documenten en controles op ordelijk gestapelde/gewikkelde pallets.
Kwaliteitscontrole op binnenkomende goederen
Het tijdig melden van voorraden die onder safety stock zitten.
Mede verantwoordelijk voor de uitvoering van maandelijkse voorraadtellingen.
Dagelijks voorraadoverzicht bijhouden van alle producten in vriezer .
Actief meewerkend op de inpakafdeling.
Schoonmaken en onderhouden van magazijn en expeditie
Afvoeren van bedrijfsafval en het op orde houden van de terreinen.

Kennis- en ervaringsvereisten:
•
•
•
•
•

Ruime ervaring met rijden op de heftruck, onder geldig certificaat.
Afgeronde MBO niveau 3 opleiding.
Kennis en ervaring met Office.
Bekend met voorraadsystemen.
Affiniteit met logistiek en distributie.

Competenties:
•
•
•
•
•

Flexibele werkhouding en een team-player
Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift (Engels is een pré)
Bestand tegen wisselende temperaturen, vriescel -20C
Zeer nauwkeurig en rustig kunnen berijden van heftruck wegens krappe ruimte in vriezer.
Werkt accuraat m.b.t. registreren van benoemde voorraadstromen.

Wat heeft Monte Pizza jou te bieden:
• Marktconform salaris
• 25 vakantiedagen per jaar en 8% vakantietoeslag
• Uitzicht op een vast dienstverband
• Goede pensioen- en ziekteregeling
• Ruimte voor groei en ontwikkeling

Daarnaast hebben wij:
• Ambitieus team en management
• Open cultuur en duidelijke communicatie
• Italiaanse koffie (a volonté)
• Voetbaltafel en dart spelletjes ter ontspanning
• Gezamenlijke lunch met regelmatig Pizza’s proeverij
• Het vieren van kleine successen is onderdeel van onze “Italiaanse roots”

Meer informatie:
Meer informatie over de inhoud van de functie kan je verkrijgen bij Sonja Ermen, tel. 076-5014900.

Enthousiast geworden?
Dan zien we je CV met korte motivatie graag tegemoet ter attentie van Sonja Ermen,
sonja@montepizzacrust.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

