
Je stuurt onze arbeiders mee aan, maar indien nodig spring 
je zelf ook actief in (transpallet).

Verantwoordelijkheden:

Je stelt de planning voor ons transport op. We hebben 5 
vrachtwagenchauffeurs in dienst die instaan voor het trans-
port tussen onze serres, de sorteerloods en externe locaties.

Je bent verantwoordelijk voor het stockbeheer en contro-
leert onze voorraad.

Je volgt de orders op van onze buitenlandse oogst en regelt 
het transport bij de doorverkoop.

Je bent verantwoordelijk over ons magazijnbeheer in de sor-
teerloods. Dit houdt in: ontvangst van goederen, inboeken 
van materiaal in systeem, orderstickers opmaken,…

Interesse in de job?

Stuur dan je CV en een korte motivatie 
naar jobs@denberkdelice.be

Je kandidatuur wordt discreet behandeld en je kan rekenen op een persoonlijk antwoord
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Logistiek Planner

Den Berk Délice

Den Berk Délice is toonaangevend specialist in smaaktomaten van 
topkwaliteit. Verspreid over 9 productie locaties, teelt en vermarkt 
het tomaten met veel oog voor kwaliteit, partnerschap, flexibiliteit 
en duurzaamheid. Voor en door mensen. Dagelijks werkt een ge-
motiveerd team van meer dan 700 mensen mee aan onze missie; 
de consument 365 dagen per jaar laten genieten van de lekkerste 
smaaktomaat.

Den Berk Délice blijft groeien en wil haar gemotiveerd team ver-
sterken met een: Logistiek Planner.

Als Logistiek Planner ben jij de rechterhand van de Logistiek 
Verantwoordelijke in onze sorteerloods. Je ondersteunt in de al-
gemene organisatie van ons magazijn en logistiek.

Logistiek Assistent

Voltijdse functie als bediende

Wat mag je van ons verwachten?

Gewaardeerde rol in een jong, dynamisch team

Opleiding, coaching en ondersteuning

Gevarieerde uitdaging in een sterk groeiende  
onderneming

Aantrekkelijk loonpakket in lijn met je ervaring en 
kennis.

Profiel:
Je hebt een bachelor denkniveau en minstens een 
eerste werkervaring achter de rug. 
Ervaring als magazijnier of in de logistiek is een 
pluspunt.

Je kan je flexibel opstellen wat betreft werktijden.

Je spreekt vlot Nederlands en Engels. Kennis van het 
Roemeens is een pluspunt, maar geen verplichting.

Je communiceert graag met verschillende mensen 
en in verschillende talen.

Je bent sterk in plannen en organiseren, maar je bent 
ook graag actief bezig. 


