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LATE PLOEG MAGAZIJNIERS 

 

Trendy Foods Belgium, met hoofdzetel in de streek van Verviers, is een onderneming 
gespecialiseerd in de nationale distributie van voedingsproducten en heeft een 
jaaromzet van meer dan 1,2 miljard euro en telt meer dan 500 werknemers! 

Als nationale distributeur van suikerwaren, dranken, snacks, koffie, versproducten 
en non-foodproducten bevoorraadt Trendy Foods gemiddeld 1100 convenience 
stores per dag.  

Met de hoofzetel in Verviers en vestigingen in zowel Bornem als Luxemburg speelt 
Trendy Foods een hoofdrol in Vlaanderen, Wallonië en Luxemburg in de klein 
distributie. De jongste vestiging in Bornem heeft er in 14 jaar tijd een sterk 
groeiparcours op zitten en blijft uitbreiden. 

Als order pikker - magazijnier late ploeg maakt u de bestellingen klaar van 11 tot 
15u30, van 15u45 tot 19u45 zorgt u dat de verschillende goederen transfert die uit de 
depot  van Rechain komen op de juiste ronde en bij juiste klant terecht komen. 

 

Profiel 

• Gemotiveerd met goed voorkomen 
• Goede werkorganisatie 
• Nauwkeurigheid 
• Respecteren van hiérarchie 
• Respecteren van procedures en van instructies 
• Respecteren van kwalliteit en veiligheid 
• Goed in team kunnen functioneren 

 
 
Jobomschrijving 

Van 11 tot 15u30 

- Orderpicking met scan en elektrische transpallet 
- Naleven wat er op de scan komt 
- De termijn van pickings respecteren 
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- Een goede opeenstapeling van de goederen op de container waarborgt de 
beste stabiliteit. 

- De bestellingen goed vast maken met behulp van een folie. 
- De bestellingen op de juiste ronde plaatsen. 
- Identificeren en juist noteren van elke bestelling. 
- De container na elke bestelling scannen en vergelijken met de bestelling van 

de klant. 
- De kleinere goederen goed verpakken. 

Van 15u45 tot 19u45 

- Zorgen voor seizoenartikels en ze bij de verschillende ronden bijvoegen 
- Het sorteren en controleren van de tabak en verse producten per tournee en 

per klant. 
- Lossen en laden van verschillende vrachtwagens die toekomen met de 

transfert-goederen  tussen de twee depots. 

 
Aanbod 

• Job met opstartmogelijkheden op korte termijn 
• Uurrooster 11:00 - 19:45. Opgelet een flexibiliteit wordt geëist in drukke 

periodes  
• Toffe job met doorgroeimogelijkheden in een jong en dynamisch team 
• Mooie verloning 
• Een vaste job behoort op termijn tot de mogelijkheden 

 

Interesse? 

• Stuur uw kandidatuur (CV + korte motivatiebrief) per e-mail naar: jobs-
bornem@trendyfoods.com 
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