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De bewaring der goederen vindt plaats onder de algemene oplagvoorwaarden van de vereniging van Nederlandse Koel- en Vrieshuizen (NEKOVRI-voorwaarden), gedeponeerd bij de Gri�e van
de Arrondissemantsrechtbank te 's-Gravenhage en Rotterdam, volgens de tekst zoals deze geldt op het ogenblik dat de transactie tot stand komt. Een exemplaar hiervan wordt u op verzoek toegezonden.

Koel- en Vrieshuis Medemblik, www.koelhuismedemblik.nl is een opslagbedrijf gespecialiseerd in de opslag 
en overslag van pootaardappelen, consumptieaardappelen en diversen soorten diepvriesproducten. Tevens 
sorteren en verpakken wij pootaardappelen voor ons zusterbedrijf Agroplant Holland BV.

Agroplant is een gedreven familiebedrijf, gespecialiseerd in de export van pootaardappelen.

Wij zijn momenteel op zoek naar een fulltime medewerker.

Logistiek medewerker / Meewerkend voorman
Omschrijving van de werkzaamheden:
Als meewerkend voorman ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het
organiseren van de werkzaamheden van het Koel- en Vrieshuis. Je werkt mee in de
dagelijkse werkzaamheden.

•  Het laden en lossen van vrachtwagens en containers;
•  Regelen van het onderhoud aan machines;
•  Contact onderhouden met klanten;
•  Orders klaarzetten voor expeditie, voorraadbeheer;
•  Bijhouden van het voedselveiligheid en andere certi�ceringen.

Al met al een afwisselende baan met voldoende uitdagingen.

Het pro�el
•  MBO werk- en denkniveau;
•  Goede kennis van opslag en logistiek;
•  Heftruck ervaring;
•  Interesse in techniek en in staat deels zelf onderhoud te organiseren;
•  Een klant- en kwaliteitsgerichte instelling en je bent in staat om je eigen werk te organiseren;

Sollicitatie
Herkent u zichzelf in bovenstaand pro�el, stuur dan uw sollicitatiebrief naar 
sollicitatie@agroplant.nl. Uw reacties zullen vertrouwelijk behandeld worden. 

Meer informatie over onze activiteiten kunt u vinden op www.agroplant.nl, 
www.koelhuismedemblik.nl en op de bekende social media kanalen. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


