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Vacature
Opslag -en expeditie medewerker, standplaats Dordrecht 40 uur per week

FN Global Meat B.V.
FN Global Meat is met trots één van Europa's toonaangevende vleesimporteurs. Het beste
gekoelde en bevroren vlees wordt wereldwijd ingekocht en in de Europese Unie
geïmporteerd. FN Global Meat is een echte rund -en lamsvlees specialist. Het assortiment
bestaat uit hoogwaardig graan gevoerd -en premium rundvlees uit Zuid Amerika, Australië en
Nieuw Zeeland en premium lamsvlees uit voornamelijk Nieuw Zeeland. FN Global Meat
opereert vanuit haar hoofdkantoor in Dordrecht en meerdere BRC gecertificeerde
opslagfaciliteiten, allemaal strategisch gelegen nabij de haven van Rotterdam in Nederland.
FN Global Meat bedient Retail ketens, foodservice, cash & carry, horecagroothandel,
scheepsleveranciers, horecaslagers en productiebedrijven in de heel Europa en erbuiten.
Wat ga je zoal doen?
▪
▪

▪
▪

Je houdt je in een klein jong team bezig met alle ingaande en uitgaande partijen vlees
Je taken omvatten onder andere: het uitladen, sorteren, de opslag en de registratie van
vers en bevroren verpakt vlees in dozen. Het op orde houden van de koel -en vriesopslag
en het klaarzetten, registreren en laden van orders voor klanten in binnen -en
buitenland.
Je hebt contact met de afdeling logistiek en met de warehouse manager in het bijzonder
Je wordt tijdens je werk door je directe collega’s ingewerkt

Wat zien wij graag in een kandidaat?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je bent proactief en energiek en je houdt van initiatief nemen
Je hebt een neus voor details, je bent een pietje precies
Bijtijds opstaan is geen probleem en je bent graag op tijd aanwezig
Je vindt het geen probleem om voor je werk naar Dordrecht te reizen (FN Global Meat is
met het openbaar vervoer bereikbaar)
Een afgeronde MBO opleiding is niet vereist, wel een pré
Een reachtruck ervaring & certificaat is niet vereist, wel een pré
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Wat bieden wij?
▪
▪
▪
▪

Een fulltime baan met marktconforme arbeidsvoorwaarden bij een gezond
internationaal bedrijf
Heb je geen heftruckcertificaat, dan kan je die in overleg halen
Hele gezellige collega’s waar je dagelijks samen mee luncht in ons lounge restaurant
Elke vrijdag een warme lunch en we zijn een vleesbedrijf dus de barbecue gaat
regelmatig aan

Jouw reactie
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over FN Global Meat, de vacature en
wat wij je kunnen bieden? Solliciteer dan door een korte en krachtige motivatiebrief en je CV
met foto te sturen naar info@fnglobalmeat.com
Sollicitaties die voldoen aan de vereisten worden in behandeling genomen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Het toesturen van
profielen kan altijd maar verplicht ons tot niets.
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