
 
Freshweb.nl P-M-K. (Local 4 Local bv) Venrayseweg 132b te Venlo 

Freshweb.nl Peel-Maas-Kempen levert regionaal geproduceerde  
agrarische producten aan horeca, grootverbruikers en bedrijven.   
Freshweb.nl Peel-Maas-Kempen maakt onderdeel uit van de 
Nederlandse franchiseformule Freshweb.nl. en baseert haar strategie vooral  
op het "local voor local" leveren van kwalitatief uitstekende 
en gezonde agrarische producten voor een eerlijke prijs.    

Ter versterking van het team zijn wij per direct op zoek naar een talentvolle:   

Orderpicker / chauffeur    

Functieomschrijving De orderpicker / chauffeur krijgt direct leiding van het hoofd Loods & verpakken. Samen met het hoofd 
loods & verpakken en collega orderpickers / chauffeurs, voer je allerlei operationele activiteiten uit. Deze bestaan onder andere 
uit het verzamelen van orders, het met de bus ophalen van agrarische producten bij leveranciers, controleren van aantallen, 
maat, kwaliteit en versheid van de agrarische producten, orderpicken, het op route neerzetten van orders, bestikkeren van 
kratten, laden van de bus, het leveren van de producten bij de diverse klanten, verwerken van emballage en administratie en 
tenslotte het opruimen en schoonmaken van de loods, koeling, werkplek en bus. Er wordt een zeer klantgerichte houding van je 
verwacht waarbij je intensief samenwerkt met collega’s, producenten en klanten. Je streeft naar een correct lopende carrousel 
van plannen, bestellen, controleren, verwerken, afleveren en administreren waar jij met de juiste motivatie en betrokkenheid je 
bijdrage aan levert en altijd gaat voor goud!   

Bedrijfscompetenties 

Samenwerken 
Prestatiemotivatie 
Stressbestendigheid 
Zelfontwikkeling    
 
Functie specifieke competenties 

Klantgericht 
Kwaliteitsgericht 
Mondeling vaardig 
Enthousiast 
Energie 
Plannen en organiseren   
 
Wij vragen:  

 Een fysiek sterke en gemotiveerde aanpakker met een goede conditie  

 Een serieus geïnteresseerde die met passie en ambitie volledig wil gaan voor deze functie 

 Rijbewijs B  

 Een MBO+ opleiding 

 Geen 9 tot 5 mentaliteit 

 Beschikbaarheid vanaf 6.00 uur ’s morgens en op zaterdagen 

 Een goede vaardigheid in het werken met computer en software 

 Ervaring in gelijksoortige werkzaamheden met agrarische producten is een pre  

 Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
 
Wij bieden een: 

Oproepcontract 
Marktconform salaris in overeenstemming met leeftijd en ervaring 
Uitdagende baan in een sterk groeiend bedrijf met toekomstperspectief 
Ontwikkelingsmogelijkheden   
 
Interesse? Bij interesse kun je tot en met 12 februari aanstaande schriftelijk solliciteren bij maikel@freshweb.nl Graag  
ontvangen wij je CV en motivatie. Indien perspectief ontbreekt, vindt geen terugkoppeling plaats nav je sollicitatie. Voor meer 
informatie over de functie en werkzaamheden kun je terecht bij Maikel van Beers: 0655365226. Een assessment kan deel 
uitmaken van de sollicitatieprocedure. 


