Vacature BBL logistiek
Wie zijn wij?
Van der Heiden Kaas is een familiebedrijf dat sinds 1973 gevestigd is in Bodegraven. Wij zijn ruim 45 jaar
gespecialiseerd in het rijpen en verhandelen van kaas.
Kernwoorden kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit zijn verbonden met onze onderneming.
Wie zoeken we?
Een BBL leerling met een goede leerhouding en verantwoordelijkheidsgevoel om zorg te dragen dat de orders
op tijd en correct klaar staan. Je hebt oog voor kwaliteit en je wilt graag leren hoe je correct handelt bij
afwijkingen.
Je wil graag leren hoe je de werkvloer efficiënt kunt benutten zodat iedereen zijn werk kan blijven doen.
Taken waarin we jou gaan opleiden
• Laden en lossen van inkomende en uitgaande goederen;
• Controleren en beoordelen van binnengekomen producten;
• Orders klaarzetten: verzamelen, wegen, registreren, en eventueel etiketteren en banderolleren.
• Schoonmaken en opruimen van je werkomgeving;
• Administratieve afhandeling van de werkzaamheden: invullen van diverse registratieformulieren en
afvullen van de gegevens in de PC
Profiel
De BBL medewerker die wij zoeken:
• voelt zich verantwoordelijk en wil zijn werk graag en goed doen.
• kan goed samenwerken met collega’s op de werkvloer
• houdt het hoofd koel
• is secuur, flexibel
• fysiek sterk
• je bent bij voorkeur woonachtig in omgeving Bodegraven.
• Je ziet het werk liggen en pakt dat op waar nodig.
• Je wilt graag leren
Kennis en vaardigheden:
• Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Je volgt een BBL opleiding MBO (richting logistiek)
• Orde en netheid is voor jou vanzelfsprekend
• Je bent 16 jaar of ouder
Wij bieden:
• Een veelzijdige en uitdagende BBL opleiding in een groeiend bedrijf
• Een prettige, informele sfeer in een hecht team
• Doorgroeimogelijkheden in verschillende richtingen zoals operator e.d.
Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Maarten Jan van der Heiden (directeur) 06 51222710 of Richard Bekkering
(teamleider) 06 42642199, of je kunt hen bereiken op 0172 614084, je sollicitatiebrief kun je met je CV sturen
naar mj@vanderheidenkaas.nl

