
 
   

Magazijnmedewerker allround Vers & Vries 
   

   

Horecagroothandel Asiatico B.V. te Nijkerk is een specialist op het gebied van levensmiddelen en 

non-food voor de oriëntaalse horeca.   

Samen met je collega’s zorg je er dagelijks in ons moderne warehouse voor dat onze klanten in de 

Benelux, Duitsland en Frankrijk hun bestelde goederen krijgen.   

   

Omdat ons bedrijf nog steeds groeit hebben wij met onmiddellijke ingang plek voor een enthousiaste 

‘magazijnmedewerker vers + vries’’.   

   

Als vers en vriesmedewerker begint je dag veelal in de vroege ochtend tussen 00:00-02.00 uur.   De 

exacte starttijd is in goed overleg bespreekbaar, hier dien je ook flexibel in te zijn want de ene dag 

is het wat drukker als de andere.  

Je gaat eerst met de reachtruck goederen aanvullen als je begint zodat de order pickers in de vriezer  

door kunnen blijven picken. Zodra de orderbonnen van het vers er zijn ga je hier mee aan de slag en 

deze gereed zetten zodat onze chauffeurs op tijd weg kunnen.  

   

Daarnaast:   

• Kan je ingezet worden op zowel onze koelexpeditie als de diepvries omgeving.   

• Kan je gaan werken met een reachtruck/heftruck   

• Draag je bij aan het op orde houden van de magazijnen   

• Zorg je dat onze versorders netjes worden klaargezet voor de chauffeurs  

   

Wat wij van jou verwachten:   

• Nauwkeurigheid   

• Gezonde dosis humor   

• Collegialiteit   

• Flexibiliteit   

• Inzicht in stapelen  

• Fysiek in orde  

   

    

Wat wij als bedrijf bieden:   



  

• Werken in een modern warehouse   

• Zicht op doorgroeimogelijkheden   

• Een marktconform salaris tussen de 2200 – 2400 euro afhankelijk van ervaring.  

• Een prettige, informele werkomgeving met korte communicatielijnen     

• Goede arbeidsvoorwaarden, zoals nachttoeslag van 20% tussen 00.00 – 06.00 uur, 130% 

overwerktoeslag, en op zondag 200%.   

• Koudetoeslag van €1,44 bruto per uur bij werken in de Coldstore!   

   

Hebben wij jou enthousiast kunnen maken voor bovenstaande functie en mogen wij je wellicht 

verwelkomen als onze nieuwe collega?   

   

Stuur dan snel jouw sollicitatie met CV naar skoekman@asiatico.eu  


