Heb je ervaring in de AGF-sector of lijkt het je leuk om voor een snel groeiend bedrijf te
werken? Dan word jij misschien wel onze nieuwe collega bij Lukassen AGF!
Aan de slag bij Lukassen AGF als orderpicker
Voor ons bedrijf in Nieuwegein, Utrecht zijn wij op zoek naar orderpickers. Dagelijks zorg jij
met je collega’s er voor dat er zoveel mogelijk orders met groenten en fruit klaar staan om
verstuurt te worden naar de vele klanten.
Werkzaamheden
Ben jij een aanpakker en maak jij er een sport van om orders snel en goed te verzamelen? Je
controleert de producten op aantallen, let op de kwaliteit en zorgt dat de zendingen correct
en volledig worden verstuurd. Ook vind je het geen probleem om tot laat te werken.
Functie eisen







Je kunt zelfstandig en nauwkeurig werken
Werken tot in de avond is geen probleem (13:00u tot 22:00u)
Je kan onder druk werken en bent stressbestendig
Beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift
Je bent flexibel inzetbaar
Goede lichamelijke conditie (i.v.m. lichamelijke belasting van de werkzaamheden)

Wat bieden wij
Een leuke, uitdagende functie met veel ruimte voor eigen ontwikkeling en initiatief bij een
dynamisch en internationaal bedrijf met prima salaris en arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren
Interesse in deze baan en zou je graag bij ons willen werken? Overtuig ons dan met je cv en
motivatiebrief of wanneer u nog vragen hebt over deze baan, stuur dan een mailtje naar
vacatures@lukassenagf.nl.
Over Lukassen AGF
Lukassen en Zn. is een toonaangevende groothandel in groenten en fruit. We leveren aan
de groothandel, retail, markthandel, horeca en de verwerkende industrie in de Benelux. We
werken samen met telers uit vele landen waaronder Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Egypte,
net als Spanje, Frankrijk en Italië. Dankzij de hechte relaties met leveranciers kunnen onze
klanten rekenen op een veilig en breed assortiment groente en fruit van topkwaliteit, het
hele jaar rond!

