
Wij zijn op zoek naar een Logistiek medewerker (m/v) voor 32-40 uur per week.
Word jij onze nieuwe collega? 

Functie-omschrijving
In de functie van logistiek medewerker werk je in een geconditioneerde werkomgeving. Je zorgt er samen met je collega’s voor dat alle pro-
ducten op het juiste moment, op de juiste plek terecht komen. Je hebt elke dag te maken met nieuwe orders en andere producten waardoor 
geen dag hetzelfde is. Het betreft een 32/40-urige werkweek. De werkzaamheden vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 06.00 
uur en 18.00 uur

Functie-eisen
• Je bent flexibel, zelfstandig en hebt een gezonde werklust.
• Kwaliteit bewust.
• Werkt hygiënisch.
• Goede fysieke gesteldheid.
• Beheersing van Nederlandse taal.
• Bereidt tot werken in wisselende tijden

Over van Poortvliet
Van Poortvliet Geleen is een begrip op het gebied van vleeswaren, salades en delicatessen. Als vers specialist leveren we een totaal  
pakket van specialiteiten aan supermarkten, slagerijen en delicatessenzaken en geven hierbij service op maat. Na het verwerken en  
verpakken in de productieafdeling zorgt de logistieke afdeling ervoor dat de producten zo goed en zo snel mogelijk worden afgeleverd  
bij de klant. 

De medewerkers leveren samen een actieve bijdrage aan de organisatie, om zo de wensen van onze klanten te vervullen waarbij  
kwaliteit hoog in ons vaandel staat. Onze bedrijfscultuur is open en informeel. Wij zijn in het bezit van het FSSC 22000, ISO 22000,  
BIO certificaat en het Beter Leven-keurmerk.

Reageren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Paul Nijsten (Operationeel manager) via 046-4788400 of sollicitatie@vanpoortvliet.nl. 
De sollicitatiebrief voorzien van CV stuur je naar Van Poortvliet Geleen B.V., t.a.v. personeelszaken, Heiweg 12, 6161 DA Geleen of mail je 
naar sollicitatie@vanpoortvliet.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

  

LOGISTIEK MEDEWERKER (m/v)

VACATURE



Wij zijn op zoek naar een Operator (m/v) voor 36 uur per week.
Word jij onze nieuwe collega? 

Functie-omschrijving
In de functie van operator snij- en verpakkingslijn werk je in een geconditioneerde werkomgeving. Je bent verantwoordelijk voor het  
verwerken van de orders volgens planning aan de geautomatiseerd snij- en verpakkingslijn. Ervaring en affiniteit met de vers branche is 
een pre. Het betreft een 36-urige werkweek. De werkzaamheden vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 06.00 uur en 18.00 uur.

Functie-eisen
• Je bent flexibel, zelfstandig en hebt een gezonde werklust.
• Enige ervaring als operator is een plus.
• Kwaliteit bewust.
• Werkt hygiënisch.
• Goede fysieke gesteldheid.
• Beheersing van Nederlandse taal.

Over van Poortvliet
Van Poortvliet Geleen is een begrip op het gebied van vleeswaren, salades en delicatessen. Als vers specialist leveren we een totaal  
pakket van specialiteiten aan supermarkten, slagerijen en delicatessenzaken en geven hierbij service op maat. Na het verwerken en  
verpakken in de productieafdeling zorgt de logistieke afdeling ervoor dat de producten zo goed en zo snel mogelijk worden afgeleverd  
bij de klant. 

De medewerkers leveren samen een actieve bijdrage aan de organisatie, om zo de wensen van onze klanten te vervullen waarbij  
kwaliteit hoog in ons vaandel staat. Onze bedrijfscultuur is open en informeel. Wij zijn in het bezit van het FSSC 22000, ISO 22000,  
BIO certificaat en het Beter Leven-keurmerk.

Reageren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Paul Nijsten (Operationeel manager) via 046-4788400 of sollicitatie@vanpoortvliet.nl. 
De sollicitatiebrief voorzien van CV stuur je naar Van Poortvliet Geleen B.V., t.a.v. personeelszaken, Heiweg 12, 6161 DA Geleen of mail je 
naar sollicitatie@vanpoortvliet.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

  

OPERATOR (m/v)

VACATURE



Word jij onze nieuwe collega? 

Wij zijn op zoek naar een Facilitair medewerker (m/v) voor 12 uur per week.

Functie-omschrijving
Als facilitair medewerker ben je verantwoordelijk voor het onderhouden/schoonmaken van de productie ruimte en het maga-
zijn. De werkzaamheden vinden overdag plaats van maandag tot en met vrijdag. De functie omvat 12 uur per week. 
 
Functie-eisen
• Je bent flexibel en kunt zelfstandig werken.
• Je bent gemotiveerd, collegiaal en beschikt over een gezonde werkinstelling.
• Je bent een aantal dagen per week beschikbaar.
• Je werkt hygiënisch.
• Je beschikt over een goede fysieke gesteldheid.

Bedrijfsprofiel
Het familiebedrijf Van Poortvliet Geleen is sinds 1959 een begrip op het gebied van vleeswaren, salades en delicatessen.
Als vers specialist leveren wij een totaal pakket aan slagerijen, speciaalzaken en supermarkten en geven hierbij service op 
maat. Daarnaast hebben wij een productie afdeling, waar producten worden verwerkt en verpakt.

De logistieke afdeling zorgt ervoor, dat de producten zo goed en zo snel mogelijk worden afgeleverd bij de klant. 
Alle medewerkers leveren een actieve bijdrage aan de organisatie, om zo de wensen van de klanten te vervullen, waarbij 
kwaliteit zeer hoog in het vaandel staat. Wij zijn in het bezit van het FSSC 22000, ISO 22000, BIO certificaat en het Beter 
Leven-keurmerk.De bedrijfscultuur is open en informeel.

Reageren
Aarzel niet en neem voor meer informatie meteen contact op met Paul Nijsten, onze Operationeel manager.  
Tel.nr. 046-4788400. De sollicitatiebrief voorzien van CV stuur je naar Van Poortvliet Geleen B.V., t.a.v. personeelszaken, 
Heiweg 12, 6161 DA Geleen of mail je naar sollicitatie@vanpoortvliet.nl 

Hopelijk kunnen wij jou binnenkort verwelkomen als onze nieuwe collega!

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

  

FACILITAIR MEDEWERKER (m/v)

VACATURE


