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Voor ons team in het Warehouse in Bodegraven zijn wij op zoek naar: 

 
Orderpickers Fulltime/Parttime 

 
 

Hoe ziet jouw werkdag eruit? 
Als logistiek medewerker bij STEF is geen dag hetzelfde. Je voert verschillende werkzaamheden uit 
waaronder het verzamelen van orders en het laden en lossen van goederen voor opslag. Als orderpicker 
ben je verantwoordelijk voor het verzendklaar maken van pallets met de goederen die besteld zijn. Dit 
doe je op een veilige en nauwkeurige werkwijze zodat de order compleet afgeleverd wordt bij de klant. 
Als alle orders zijn verzameld, assisteer je je collega’s waar nodig met het verplaatsen van pallets naar 
de transportlocaties. 
 
Wat verwachten wij van jou? 

• Je bent bereid om te werken in een gekoelde omgeving van ongeveer 3 graden, uiteraard zorgen wij 
voor (warme) bedrijfskleding; 

• Je spreekt Nederlands- en/of Engels (must); 

• Klantgerichte flexibele houding met focus op het leveren van kwaliteit in dienstverlening; 

• Je hebt een gedreven en proactieve werkhouding; 

• Fulltime beschikbaar maar flexibel en- of parttime is ook bespreekbaar (diensten 7.00 tot 16.00 uur of 
10.00 tot 19.00 uur); 

• Je hebt minimaal één jaar werkervaring binnen een logistieke omgeving; 

• Je hebt ervaring met een handscanner. 
 
Wat mag je van ons verwachten? 

• Een marktconform salaris & arbeidsvoorwaarden, TLN cao beroepsgoederenvervoer met in januari 
2022 een verhoging van 3,25% en ploegentoeslag; 

• Werken in een kleinschalig team, binnen een werkomgeving met veel diversiteit bij een dynamische, 
internationale logistieke dienstverlener; 

• Zicht op doorgroeimogelijkheden c.q. opleidingen en trainingen;                

• De mogelijkheid om aandelen te kopen van STEF, zodat je direct deelt in ons succes; 

• Uitzicht op een vast dienstverband. 
 
Wie zijn wij? 
STEF is dé Europese specialist in food logistics: we werken met 19.000 mensen in 7 Europese landen. In 
Nederland hebben we 4 vestigingen. Inmiddels bestaan we ruim 100 jaar en hebben we een 
geschiedenis vol aandacht voor de maatschappij om ons heen. Via ons unieke netwerk vervoeren we 
gekoelde, diepgevroren of ongekoelde verse producten door heel Europa, volledig volgens alle 
veiligheidsnormen. En we hebben oog voor het milieu. Via ons programma “Moving Green” dragen we 
ons steentje bij aan de energietransitie, met minder broeikasuitstoot en koolstofarm energiegebruik. We 
zijn vernieuwend met ons steeds flexibelere en sterk gedigitaliseerde supply chain. Zo werken we 
efficiënt en met de hoogste kwaliteit. 
 
Tijd voor actie! 
Heb je interesse? Solliciteer dan meteen door te emailen naar STEF_BODEGRAVEN_HR@stef.com.  
Stuur ons je gegevens en we nemen dan snel contact met je op!  
 

mailto:STEF_BODEGRAVEN_HR@stef.com

