
 

VERDELER (REACH-CHARBEUR) 

 

Je bent op zoek naar een nieuwe uitdaging? Aarzel dan niet en solliciteer bij Trendy Foods! 

Trendy Foods is een firma die gespecialiseerd is in de nationale distributie van suikerwaren, dranken, snacks, 
koffie, versproducten en non foodproducten. De firma heeft een jaarlijkse omzet van 850 miljoen euro en telt 
meer dan 400 medewerkers.  

Profiel 

 De goederen verzenden en ontvangen in de opslag volgens een plan van rangschikking die door de 
verantwoordelijke van de receptie wordt bepaald 

 Toezien op de werkelijke voorraden en opslag & toezien op de goede stand van de goederen 
 Verzekeren van de traceerbaarheid van de voorraadbewegingen ( stockage en voorraad) 
 Deelname aan de voorbereiding van de inventaris. Kennis van de principiële regels.  
 Service verlenen aan de bestellingvoorbereiders, en voldoende voorraad voorzien in de vakken. 
  

Jobgerelateerde competenties 

 Respecteren van de regels aangaande de rijrichting in het depot en de algemene procedure volgen. 
 Veilig een pallet nemen en opheffen met een reach of garbeur, zoals de voorschriften dit opleggen 
 Meedelen en opvolgen van THT-datums van al de producten(first in first out) 
 Ten alle tijden de netheid van het depot garanderen 
 Hergroeperen van de goederen in de juiste vakken 
 Alles op netheid controleren, dit garandeert een goede werking van de materialen in het depot 
 Steun en advies verlenen aan de collega’s bij het uitvoeren van verrichtingen.(informatie verschaffen over 

de dagelijkse verrichtingen) 
 Naleving van de kwaliteitsnormen en toezien op de geldende procedures, waarschuwen bij verschillen. 
 Kwaliteit van de traseerbaarheid om de bewegingen in de stockvoorraad te garanderen(tijdig aanvullen). 
 Vermijden van eventueel gevaarlijke handelingen( klimmen op de rekken, onachtzaam rondrijden,….) 

 

Aanbod 

 Voor vaste contract na interim-periode 
 Dagwerk 07u45-16u30. Opgelet een flexibiliteit wordt geëist in drukke periodes (in dit geval is het 

noodzakelijk, vroeger te kunnen beginnen of langer te kunnen blijven). 
 Mooie verloning  
 Toffe job met doorgroeimogelijkheden in een jong en dynamisch team 
 Vestiging: Bornem 

Waar en hoe solliciteren? 

 Via e-mail: jobs@trendyfoods.com & frank.kerremans@trendyfoods.com  
 Contact: Meneer Frank Kerremans 
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