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SNICK EUROINGREDIENTS NV is een zeer klantgerichte toeleverancier en producent van hoogwaardige natuurlijke 

smaakgevende ingrediënten en grondstoffen en van smaakmakende half-fabrikaten, natte of droge compounds en 

mélanges specifiek voor hartige levensmiddelen "savoury foods”. 

Als magazijnier sta je in voor het laden, lossen, verpakken en verzenden van grondstoffen volgens de instructies van 

WMS ( Warehouse Management System). 

\\ TAKENPAKKET 
• Je stockeert de grondstoffen en ingrediënten op basis van instructies via de scanner.
• Je voorziet de grondstoffen en producten van de juiste etiketten.
• Je zet voor ieder order de juiste grondstoffen en/of producten klaar.
• Je staat in voor de bevoorrading van de productie door de grondstoffen klaar te zetten adhv de instructies

op de scanner.
• Je staat in voor een goede werking van de in- en uitvoer in het magazijn (vb. uitleverbons klaarmaken)
• Je staat in voor het laden en lossen van de vrachtwagens.
• Je staat in voor orde en netheid van het magazijn.
• Je past continue de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften toe.

\\ PROFIEL 
• Je hebt een aantoonbare ervaring in een magazijnomgeving, en hebt reeds met een scannersysteem

gewerkt.
• Je beschikt over een geldig attest van heftruck-  of reachtruckchauffeur.
• Je werkt op een ordelijke en nette manier.
• Je hebt oog voor detail en kan nauwgezet instructies opvolgen.
• Je bent een teamplayer en communiceert op een vlotte en respectvolle manier.
• Je kan zelfstandig werken.
• Je bent in staat om grondstofzakken tot 25 kg op te heffen en te verplaatsen.

\\ ONS AANBOD 
• Nieuwe en propere werkomgeving.
• Nieuwe douches en kleedkamer.
• Werkkledij + reiniging ervan voorzien door de werkgever.
• Vaste dagwerkuren van 8u30 tot 12u30 en van 13u tot 17u, op vrijdag tot 16u00.
• Vast contract na interimperiode.
• 20 dagen verlof + 6 dagen ADV
• Conform uurloon + maaltijdcheques per gewerkte dag. Van zodra een vast contract wordt voorzien, wordt 

nog een groeps- en hospitalisatieverzekering voorzien.

\\ BEN JIJ DE GEKNIPTE PERSOON? 
Bezorg ons jouw CV op hr@snick.be. 
Jouw contactpersoon is Stefanie Pintelon HR 

Consultant. 

Masters in

Taste & Functionality

\\ VACATURE MAGAZIJNIER (M/V) 
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