voor De laet & van haver (butcher’s craft) zoeken we een

Logistiek en
kwaliteitsmedewerker
Je bent een onmisbare schakel voor onze logistiek. Je staat dagelijks in voor de ontvangst, opslag en
distributie van grondstoffen en ambachtelijke producten. Je controleert de kwaliteit en zorgt ervoor dat
alles op zijn plaats terechtkomt. Je coördineert de ladingen voor onze chauffeurs en kijkt deze zorgvuldig
na. Jij zorgt er mee voor dat bestellingen tijdig bij de klanten geraken.

Profiel

Aanbod

•

Je hebt een goede kennis van het Nederlands

•

•

Je bent flexibel en hebt een werkmentaliteit

•

Je kan omgaan met stressvolle situaties en bij
problemen toon je jouw ‘yes I can’- mentaliteit

Wij bieden jou een kans om deel uit te maken
van onze Butcher’s family: een hechte groep die
samen aan dezelfde kar trekt, en voor mekaar
klaar staat.

•

Je bent iemand die zowel zelfstandig als in team
kan werken, elke schakel is belangrijk voor een
succesverhaal binnen ons bedrijf

•

Wij leggen de lat hoog voor onze mensen, omdat
kwaliteit voorop gaat. Als ambitieuze werknemer
zal je niet onopgemerkt blijven.

•

Je werkt ordelijk, net en zeer nauwkeurig

•

•

Kennis van HACCP en FIFO zijn noodzakelijk

Tijdens jouw middagpauze wordt er gezorgd
voor een lekkere lunch.

•

Ervaring bij een groothandel is een pluspunt

•

Je hebt een 5 dagen werkweek

•

Je kan overweg met een computer: een basiskennis
MS OFFICE is noodzakelijk

•

Je krijgt een contract van onbepaalde duur en
een correcte verloning.

•

Je bent fysiek in staat om lasten te heffen
Iets voor jou? solliciteer dan via hr@delaet-vanhaver.com

Het verhaal van Luc De Laet & Peggy Van Haver is er een van goesting, hard werken en een ferme
portie gezonde ambitie. Dankzij vele uren gezonde weekend – en vakantiewerk leerde Luc de stiel van
vleeshouwer. Wat in 1992 begon met een beenhouwerij in Hove is ondertussen uitgegroeid tot veel meer: een
groothandel, restaurants, een tweede en derde Butcher’s Store in Antwerpen en zelfs een exclusieve Butcher’s
gin. Ondertussen is De Laet & Van Haver een begrip geworden en beleveren we met onze groothandel
restaurateurs in binnen- en buitenland. Om onze groei te ondersteunen, zijn we steeds op zoek naar
gedreven mensen met een passie voor vlees. Maak jij binnenkort ook deel uit van onze Butcher’s Family?

