Bakkerij Pater is op zoek naar een:

Verdeler
logistiek medewerker

Introductie
Ga jij ervoor zorgen dat ons dagelijks brood elke ochtend vers
in de grootste supermarkten ligt? Wij zoeken logistiek
medewerkers! Als laatste schakel in het logistieke proces, van
ambachtelijke productie tot verse broden in de supermarkt,
ben jij onmisbaar.

Functieomschrijving
Als verdeler verdeel jij de verse voorraden en zet jij deze
gereed voor transport naar de winkels. Het is belangrijk dat dit
nauwkeurig gebeurt, zodat elke supermarkt de juiste
bestellingen van brood ontvangen. Aan de hand van de
orderlijsten zorg jij dat de benodigde voorraad op de juiste
locatie staat, klaar voor het inladen in de vrachtwagens zodat
onze chauffeurs deze door heel Nederland kunnen bezorgen.
• Gereedmaken van gevulde kratten voor transport.
• Invoeren van de productcode van het te verdelen
product.
• Controleren van uitgezette producten en zo nodig
corrigeren.

Functie-eisen
Wat mogen we van jou verwachten als verdeler:
• Je vind het geen probleem om in ploegendiensten te
werken. Hier staat een leuke toeslag tegenover,
conform bakkers cao.
• Je hebt een goede concentratie, er komt veel tel- en
check, check, dubbelcheck werk aan te pas. Goed
kunnen hoofdrekenen zou dus perfect zijn voor deze
functie!
• Het werk vraagt fysiek wat van je. Je staat, tilt en
verplaatst de hele dag.
• Vanwege de snelheid van de productie in de bakkerij
kan het werk soms hectisch worden. Het is belangrijk
dat je stressbestendig bent en in deze situaties goed
kan schakelen.

Wij bieden
Als je aan de slag gaat als verdeler bij Bakkerij Pater kun je
het volgende verwachten:
• Een parttime of fulltime functie, wat bij jouw
situatie past.
• Een prima salaris conform het cao voor het
Bakkersbedrijf.
• Toeslagen conform cao voor het Bakkersbedrijf;
waaronder avond-, nacht- en weekendtoeslagen.
• Tegen een zeer gereduceerd tarief de mogelijkheid
om brood te kopen.
• 25 vakantiedagen in het jaar.
• 8% vakantiegeld.
• Het betreft een functie voor een langere periode, je
wordt echt onderdeel van het vaste team, met
daarin ook doorgroeimogelijkheden.

Jouw werkplek
Bakkerij Pater uit het Noord-Hollandse Avenhorn is naast het
hoofdkantoor van Amarant Bakkers ook de bakkerij waar het
ooit allemaal begon. Dit is waar Jan en Anna Pater in 1924
hun kleine bakkerij zijn gestart in een boerderij.
In Avenhorn produceren we exclusief voor de winkels van
Deen Supermarkten. We staan bekend om de producten van
de authentieke lijn, stokbroden en krusties (deegstukjes).
Bakkerij Pater maakt deel uit van Amarant Bakkers, een
modern industrieel bakkersbedrijf met zes bakkerijen. Met
een team van ruim 450 collega’s werken we samen om onze
klanten élke dag van lekker, betaalbaar én gezond brood te
voorzien.

Solliciteren
Direct aan de slag? Dat kan! Wij zijn benieuwd naar jouw cv en ontvangen
daarbij graag de reden waarom wij jou moeten aannemen. Stuur dit naar
aron.munster@amarantbakkers.nl. Tot snel!

