Brouwerij St.Bernardus uit Watou is een sterk groeiende familiale onderneming die bekend staat
om haar authentieke en kwaliteitsvolle abdijbieren. Onze bieren worden verdeeld over het hele
land en we exporteren wereldwijd. Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een
gemotiveerde

INPAKKER MAGAZIJN - MEDEWERKER BOTTELARIJ
M/V/X
STEVIG FYSIEK WERK/HEFTRUCK

JOBOMSCHRIJVING
In deze functie ben je werkzaam zowel in het magazijn als de bottelarij. Daarnaast fungeer je als
back-up van de voorbereider magazijnwerk.
Dit vormen je kerntaken:
In het magazijn/de handlingzone
•
•
•
•

je verpakt flessen in dozen en stapelt die manueel op paletten
je ‘clipst’ flessen in bak
je maakt geschenkverpakkingen
je staat mee in voor de orde en netheid in het magazijn & de handlingzone

In de bottelarij
•

•

aan de afvullijn van de 33cl:
o je plaatst manueel lege bakken met flessen op de band
o je sorteert slecht/vreemd leeggoed
o je stapelt manueel volle bakken op paletten
aan de afvullijn van de 75cl:
o je plaatst lege flessen op de band
o je steekt de gevulde flessen in bakken
o je stapelt manueel volle bakken op paletten

Back-up voorbereider magazijnwerk
Bij afwezigheid van de voorbereider magazijnwerk sta je in voor:
•
•

de werkvoorbereiding in het magazijn,
vb: klaarzetten hulpgoederen, besturen heftruck, ..
de werkverdeling in het magazijn, rekening houdende met o.m. timing bestellingen,
beschikbaarheid medewerkers, ..

PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•

Je bent een gedreven persoon in een heel goede fysieke conditie
Je houdt van fysiek, uitvoerend, repetitief werk
Je hebt een positieve ingesteldheid en werkt graag in teamverband
Je hebt zin voor organisatie en werkt overzichtelijk
Op een veilige manier werken evenals orde en netheid draag je hoog in het vaandel
Je bent in het bezit van een heftruckrijbewijs of bent bereid deze opleiding te volgen
Je woont in de nabijheid van Watou (30 minuten) of bent bereid om te verhuizen

AANBOD
We bieden je een vaste job (voltijds/dagwerk) in een stabiel bedrijf met een jong en dynamisch
team en een aantrekkelijk loon met extralegale voordelen, zoals een groeps- en
hospitalisatieverzekering.

INTERESSE?
Graag een mailtje met motivatie en CV naar jobs@sintbernardus.be

