Magazijnmedewerker Diepvries (m/v)
Wil jij graag werken bij één van de grootste spelers van Nederland op het gebied van exotische
levensmiddelen? Kom ons team versterken, we kunnen jouw hulp goed gebruiken.
Wat ga je doen?
Het snelle verwerken van inkomende en/of bestelde diepvriesproducten. Op de juiste plaats
neerzetten van pallets met producten, gereedmaken van bestellingen en schoon en netjes houden
van de diepvries. De diepvriesproducten variëren van grootte en zwaarte en je werkt in een koude
omgeving (-20 graden).
Werkzaamheden
- Controleren van inkomende goederen/verpakkingen op juiste aantallen en eventuele schade
en dit melden aan de leidinggevende;
- Inruimen van inkomende goederen op de daarvoor bestemde plaats in de diepvries aan de
hand van de opgegeven plaats vanuit het WMS;
- Verwerken en klaarzetten van bestellingen door pallets en artikelen te scannen en op de
juiste plaats gereedzetten;
- Bedienen heftruck en/of reachtruck (indien in het bezit is van een hiervoor geldend
rijbewijs),
- Bijhouden, tellen en controleren van de voorraad in het magazijn;
- Signaleren van onregelmatigheden, beschadigingen en/of gevaarlijke situaties en dit
doorgeven aan de leidinggevende;
- Schoonmaken en opruimen van de diepvries.
Profiel
-

Je hebt MBO werk- en denkniveau;
Je spreekt vloeiend Nederlands;
Je hebt aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie;
Je bent zelfstandig, proactief en tevens teamspeler;
Je hebt doorzettingsvermogen, je bent stressbestendig en positief;
Je bent staat om prioriteiten te stellen in werkzaamheden/taken;
Je kunt zorgvuldig omgaan met goederen en producten en je bent een harde werker die van
aanpakken weet;
Je hebt geen probleem met het werken in de diepvries (-20 graden) en bent fysiek in staat
om lichamelijk zwaar werk te verrichten;
Een heftruck of reachtruck certificaat is een pré;
Kennis en/of affiniteit met WMS (warehouse management systeem) is een pré.

Wat bieden we jou?
- Een zelfstandige, verantwoordelijke functie in een omgeving die continu in beweging is. Door
de verschillende processen en mensen met wie je werkt, is echt geen dag hetzelfde.
- Een goed salaris dat past bij jouw werk- en denkniveau en ervaring;
- Een arbeidsovereenkomst voor 7 maanden en daarna voor één jaar;

- 24 vakantiedagen op basis van een dienstverband voor 40 uur p/wk;
- Een enthousiast team dat staat te popelen om kennis met jou te maken;
- Een informele, no-nonsense manier van werken: resultaat telt, maar vooral ook respect voor
elkaar en een goede sfeer;
Lijkt het jou een uitdaging om bij ons te komen werken en jouw talenten optimaal te benutten? Stuur
dan een motivatiebrief + CV naar susanne@unidexholland.com en vermeld in het onderwerp van de
mail: Vacature Magazijnmedewerker Diepvries.

Wat is Unidex? Waar ga je werken?
Unidex is een familiebedrijf, in 1989 ontstaan uit liefde en passie voor authentiek eten. Grenzeloos
eten. Met een organisatie van 60 man sterk leveren we de lekkerste, authentieke smaken van
Afrikaanse, Caraïbische, Aziatische en Midden-Oosterse levensmiddelen aan buurtwinkels, aan jouw
winkel. Naast ons hoofdkantoor in Nederland (De Zilk) hebben we verkoopkantoren in België, Groot
Brittannië, Portugal en Spanje. Daarnaast beschikken we ook over een eigen productielocatie in
Thailand.
De authentieke exotische producten uit onze catalogus zorgen ervoor dat jouw consumenten zich
met één hap weer thuis voelen. Wij leveren alleen authentieke producten zonder ‘Europese-twist’.
Hierdoor voelt de consument zich meteen thuis bij het zien van de schappen. De producten smaken
‘net als vroeger’, zoals mama het maakte. Dat maakt onze producten het liefdevolste recept tegen
heimwee.

