Jet Import is één van de grootste distributeurs in de Benelux van premium dranken en healthy snacks, zoals Red
Bull, Fever-Tree, Heineken, Copperhead Gin, Sol, Desperados, Bionade, Armand de Brignac en Fulfil. En onze WestVlaamse onderneming blijft groeien, zowel in omzet als in merken in portfolio.
Vandaag is Jet Import uitgegroeid tot een volwassen bedrijf met meer dan 100 gemotiveerde medewerkers en
een sterk netwerk van toeleveranciers die elke dag het beste van zichzelf geven. Jet Import heeft haar plaats
verworven in retail, petrol en horeca. Met een jaaromzet van meer dan 143 miljoen en een jaarlijkse ‘double digit’
groei blijven we een onderneming in volle expansie.
Innovatie, kwaliteit, rentabiliteit, passie en gedrevenheid vormen de fundamenten van onze drive.
Om deze groei verder te realiseren is Jet Import op zoek naar een:

Orderpicker

Functie
•
•
•
•
•
•

Je zorgt voor een vlotte en foutloze omzetting van orders naar klaargezette bestellingen in ons magazijn
Met behulp van een handscanner registreer je zowel gepickte verpakkingen (mixed palletten) als volle
palletten
Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de klaargezette orders (dit zowel naar aantallen,
referenties als vervaldagen)
Fysiek werk is een dagdagelijks onderdeel van jouw functie.
Je vult voorraad in de picking zone tijdig & correct aan uit de bulk stock.
Dagwerk met flexibiliteit in drukkere periodes

Jouw profiel

•
•
•
•
•

Je kan nauwkeurig, correct en ordelijk werken
Je bent een teamplayer
Attest heftruck is vereist, ervaring met een reachtruck is een pluspunt
Je hebt een goede kennis van het Nederlands
Ervaring in een soortgelijke functie binnen de drankensector is een pluspunt

Wat Jet Import te bieden heeft
Je komt terecht in de wereld van Jet Import waar je wordt omringd door aangename, dynamische en sociale collega's.
We zoeken een vaste collega ter versterking van het team.
Daarnaast kan je rekenen op een aantrekkelijk salaris.

