
 
 

Ben jij gek op lekker eten en is kwaliteit voor jou #1? 
Ga jij voor strak georganiseerd én voor het beste resultaat? 

Ben jij fysiek sterk en steek jij graag de handen uit de mouwen? 
 

Dan is deze functie écht wat voor jou! 
 

Wij zijn op zoek naar een: 
 

Medewerker Magazijn & Orderpick 
(32 uur) 

 
Jouw missie… 
Is te zorgen voor een soepel draaiende expeditie (inkomende goederen, order picking en uitgaande 
goederen) en een strak magazijn, zodat onze collega’s altijd eenvoudig de beschikking hebben over 
onze ingrediënten én onze klanten tijdig de juiste producten ontvangen. Als medewerker zorg je er 
voor dat de magazijnen er netjes en strak bij staan en zodoende dat er overzicht is in de voorraden en 
er altijd voldoende tijd en ruimte is om de inkomende, interne en uitgaande goederenstromen goed 
te verwerken.  
 
Het succesvol uitvoeren van deze functie betekent:  

• Het gastvrij en efficiënt ontvangen van inkomende bestellingen en deze controleren; 

• Het soepel en goed verwerken van deze goederenstroom naar onze magazijnen; 

• Bewaken van de orde en netheid in deze magazijnen; 

• Zorgen voor voldoende emballage en een efficiënte doorstroming in huis, zodat alle producten 
altijd tijdig in kratten en op andere lastdragers kunnen worden verwerkt; 

• Het goed en snel verzamelen van orders voor onze klanten; 

• Het tijdig en gastvrij uitgeven van onze uitgaande bestellingen, zodat onze klanten optimaal 
worden beleverd; 

• Het dagelijks zoeken naar en werken aan manieren om kleine dingen te verbeteren zodat het 
werk leuker en beter wordt; 

• Met plezier aan de slag met collega’s en met een voldaan gevoel naar huis… 
 
Een dag kan er als volgt uit zien… 
Als je ’s ochtends binnen komt check je wat er op de orderpick planning van de dag staat. Hierna begint 
het echte werk: je gaat aan de slag met het verzamelen van een aantal orders. In de tussentijd heb je 
contact met de collega’s die de orderverwerking doen om te zorgen dat de inkomende en uitgaande 
stroom emballage voldoet aan de verwachtingen. Je helpt chauffeurs die bestellingen op komen halen. 
Na de lunch in ons StarCuisine Café overleg je even met de teamleider over hoe het gaat en waar we 
nog op moeten letten en ga je na wat er nog gedaan moet worden, wat evt. nog extra aan bestellingen 
is toegevoegd en wat in welke volgorde moet worden klaargezet door jou en jouw collega’s. Ook zorg 
je dat je vast op de hoogte bent van wat er de volgende morgen moet worden aangenomen. Tot slot 
begin je aan de schoonmaak van de gangpaden en help je de teamleider met het op orde brengen van 
een van de magazijnen voordat je naar huis gaat.  
 
De ideale kandidaat…  
Houdt van goed eten, heeft ervaring in magazijnen (bij voorkeur) in een omgeving waar HACCP regels 
ook van belang zijn, werkt secuur en weet van aanpakken. Bij voorkeur ben je in het bezit van een 
reachtruckcertificaat. Je bent fysiek sterk en flexibel inzetbaar voor +- 32 uur per week, waarbij je 
afwisselend ingepland wordt op ochtend- en avonddiensten. Er wordt verwacht dat je ook af en toe 



 
 
een zaterdag werkt. Je hebt goede communicatieve vaardigheden, kunt omgaan met computers en 
een beetje humor houden wij ook erg van…☺  

 

Wat bieden wij? 

We bieden jou een mooie rol op een belangrijke plek in een snelgroeiend bedrijf, waar jij jouw steentje 
kunt bijdragen aan het bereiken van wat we graag doen: mensen blij maken met echt lekkere 
maaltijden. We hebben een leuk en betrokken team waar mensen klaar staan voor elkaar. Lekker eten 
is een passie die we met elkaar delen, dus dat is dan ook een onderwerp waarover we graag praten en 
iets wat we graag doen…Natuurlijk betalen wij ook een prima salaris en hebben we goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden. 
 
Reageren 
Spreekt deze functie je aan en zie je jezelf werken in een team met zeer betrokken medewerkers voor 
klanten van topniveau? Stuur dan je CV en een beknopte motivatie t.a.v. Anne Benning op 
a.benning@starcuisine.nl. Meer info over ons bedrijf is te lezen op www.starcuisine.nl. 
 
Trefwoorden: 
Food, leidinggeven, meewerkend voorman/-vrouw, magazijn, expeditie, orderpicking, logistiek, 
keuken, maaltijden, HACCP 
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