
 
 
 
 

 
 

Orderpicker 
 
Over de functie 
De orderpicker is flexibel, kan zelfstandig werken en heeft een hart voor onze producten. Hij/zij is in 
staat om zich snel het logistieke proces eigen te maken. Als orderpicker ben je verantwoordelijk voor 
het op de juiste manier en de meest efficiënte wijze klaar maken van productieorders en de ontvangst, 
controle en registratie van inkomende goederen. Spreekt jou dit aan? Dan gaan we er samen een 
succes van maken. 
 
Beschrijving van de werkzaamheden: 

• Ontvangen en registreren van goederen; 

• Het klaar zetten van orders in de koelcel; 

• Het omstapelen van goederen van pallet naar pallet; 

• Uitvoeren van controles; 

• Het schoon houden van de werkplek; 

• Het werken volgens procedures en richtlijnen; 

• Je denkt mee in het verbeteren van het logistieke proces. 
 
Competenties 
Jij bent je bewust van de kwaliteitsnorm van onze klanten. Als er producten vertrekken, weet je zeker 
dat de klant blij is met de ontvangst. Recht gestapelde pallets, die op veilige manier klaargezet worden 
voor vertrek, dat geeft jou voldoening. Je kunt zelfstandig werken en vindt het leuk om met collega’s 
deze orders klaar te maken voor vertrek. 
 
Wat zien we graag? 

• Je bent bereid om over te werken in drukke periodes; 

• Je bent bij voorkeur woonachtig binnen een straal van ca. 30 km van Yerseke; 

• Je bent in het bezit van eigen vervoer. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Wij bieden jou een marktconform salaris, afhankelijk van relevante werkervaring. Daarnaast heb je 
recht op 24 vakantiedagen, een extra vakantiedag per kwartaal als je niet verzuimd, 8% vakantiegeld, 
een pensioenregeling en een vergoeding voor reiskosten.  
 
Dit zijn wij 
Sinds 1880 leven wij als familiebedrijf van de zee. Zoals het getij van de zee bewegen wij in het ritme 
mee. Dit zorgt voor uitdagingen, maar die draaien wij om naar kansen. Met alleen de zee als 
smaakmaker, zorgen onze kwekers met liefde voor de beste kwaliteit. Alleen het allerbeste gaat elke 
dag vers naar onze klanten. Samen dragen we zorg voor onze zee. Wij willen de zee beter achterlaten 
voor de volgende generaties, zodat zij kunnen genieten van al het allerbeste dat de zee te bieden heeft.  
 
Interesse 
Interesse in deze functie? Stuur jouw sollicitatie met C.V. naar mverwijs@verwijs.com. Neem voor 
meer informatie contact op met afdeling personeelszaken op nr 0113 579 010. 
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