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MAGAZIJNIER VROEGE PLOEG - OPENEN DEPOT 

 

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. 

 

Profiel 

 Tweetalig NL-FR 
 Iemand met zin voor verantwoordelijkheid en betrouwbaar  
 Een minimum ervaring wat logistiek betreft naar chauffeurs toe 
 Correct kunnen reageren als een chauffeur onverwacht afwezig is wegens 

ziekte of dergelijke 
 Chauffeurs kunnen verder helpen bij allerlei problemen (laden – volumes –

eerste hulp bij onverwachte problemen vrachtwagen ) 
 Verdeling van de tabak naar de chauffeurs toe 
 Na 8 uur is het gewoon magazijnwerk orderpicking of eventueel verder 

afhandelen van retours 
 Is met 5 personen van Trendy 

 
 
Jobomschrijving 

 Sigaretten en verse producten verdelen over de verschillende rondes 
 Leeggoed van de chauffeurs noteren op het daar voorzien papier en ordelijk 

wegzetten 
 Chauffeurs bijsturen indien nodig 
 Streng maar rechtvaardig zijn en goed communiceren met de chauffeurs 
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 Verslag uitbrengen over de diverse problemen van die dag aan uw directe 
verantwoordelijke  

 Stressbestendig. Altijd rustig blijven in moeilijke periodes. Proberen rust uit te 
stralen en zeker geen onnodige stress veroorzaken. 

 De vooropgestelde procedures naleven en juist toepassen 
 Problemen oplossen: camion te vol, tabac tekort, chauffeur ziek 
 Transfert: goederen nakijken en op de juiste plaats wegzetten in het magazijn 

met bt of stapelaar 
 Retours: retours nakijken en de goederen en het leeggoed op de juiste plaats 

wegzetten 
 Orderpicking: bestellingen klaarzetten vanaf 8u 

 
 
Aanbod 

• Job met opstartmogelijkheden op korte termijn 
• voor vaste contract na interim-periode 
• Uurrooster: Ma-dond : openen depot om 03u15 -7u45+8u15-10u15+10u30-

12u - Vrijdag openen depot om 03u15-7u45+8u15-09u45 
• Toffe job met doorgroeimogelijkheden in een jong en dynamisch team 

Interesse? 

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