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OFFER
MERCHANDISER (NL-FR)

Trendy Foods, waarvan de hoofdzetel gelegen is in de regio Verviers, is een groothandel die prominent aanwezig is op de lokale markt 
van food en non- food producten, tabak en telefonie. Meer dan 500 medewerkers in België en in het Groothertogdom Luxemburg, 
met een omzet van 1.200.000.000€ en 80 vrachtwagens.

Voor onze groei te ondersteunen zijn we op zoek naar een Merchandiser voor onze afdeling Retail.

Uw missie:

Op basis van een dagroute, zal je onze klanten in de volgende regio’s bezoeken; Vlaanderen, West Henegouwen en Brussel. Tijdens 
elk bezoek is het je taak om de kassa’s te voorzien van een vast snoepassortiment.

Functie:

Als merchandiser, begint je dag om 6 uur ‘s morgens en vertrek je voor een route die ongeveer 5 winkels omvat.

Uw functie samengevat:

 » Je bent verantwoordelijk voor het in orde maken van de kassa’s volgens de vastgestelde regels. Tijdens je werk respecteer je de rotaties, 
de planogrammen, netheid en de etikettering van de rekken.

 » Je bent ook verantwoordelijk om bestellingen te plaatsen voor ontbrekende artikelen, dit na het opruimen van de rekken, …
 » Op basis van je bestelling, vul je de rekken meteen aan met de goederen die zich in uw camionette bevinden. Je bent verantwoordelijk 

voor het plaatsen van deze goederen in de winkel en de etikettering hiervan.
 » Indien nodig pas je, in overleg met de coördinator, in de ruimte de nodige aanpassingen aan.
 » Aan het einde van je dag vul je de camionette terug aan in onze depot Bornem of in een regionale depot afhankelijk van je woonplaats.
 » Eventueel kan je ook opgeroepen worden om winkels in een andere sector te bezoeken, andere merchandisings taken uit te voeren of 

onze logistieke afdeling te ondersteunen.
 » Je bent verantwoordelijk voor de stock in uw camionette, het opruimen en de netheid hiervan.
 » Je staat ten dienst van de klant en rapporteert dagelijks aan de coördinator.

Uw profiel:

Om deze functie uit te oefenen, voldoet de ideale kandidaat aan de volgende criteria:

 » Je hebt eerdere ervaring in merchandising in de Retail sector.
 » Je bent stipt, flexibel en een ochtendmens.
 » Je past de werkregels en wekinstructies strikt toe.
 » Je geeft een positief imago van het bedrijf en bent klantgericht.
 » Je communiceert regelmatig met je collega’s, verantwoordelijken en klanten.
 » Je werkt met een nauwgezette, precieze methode.
 » Je bent proactief en reageert kalm in alle omstandigheden.
 » Je beschikt over een rijbewijs B en een blanco bewijs van goed gedrag.
 » Je bent tweetalig NL/FR (voornamelijk NL).

Ons aanbod:

Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, een camionette, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, een aangename, dynamische 
werksfeer in een familiebedrijf.

Interesse?

Aarzel niet, neem rechtstreeks contact met ons via ma : jobs@trendyfoods.com.
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