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Open Hiring bij Bakkerij
Bouman
“

Een baan zonder sollicitatiegesprek

Bakkerij Bouman is een hecht familiebedrijf in de omgeving Geldermalsen en heeft een grote historie. In 1945 is
deze bakkerij opgestart door Adriaan Bouman, sinds toen heeft de bakkerij grote sprongen gemaakt. Nadat de
volgende generatie zijn toetreding had gemaakt in Bakkerij Bouman is in 2000 de bakkerij overgenomen door
Amarant Bakkers. Hierbij is Bakkerij Bouman een onderdeel geworden van een organisatie die bestaat uit meer
dan 450 medewerkers, onderverdeeld onder zes bakkerijen. De missie van Amarant Bakkers is om hun klanten
groot te maken met brood! Dit wordt gedaan door elke dag vers brood te leveren aan de klanten.
Bij Bakkerij Bouman, in Geldermalsen, zijn we op zoek naar snelle verdelers. Ga jij ervoor zorgen dat ons dagelijks
brood elke ochtend vers in de supermarkten ligt? Als laatste schakel in het logistieke proces, ben jij onmisbaar. Wij
voeren geen sollicitatiegesprek. Wij stellen geen vragen over je (werk)verleden. Jij bepaalt zelf of je geschikt bent voor
onze vacature. Het enige wat je moet doen is zelf even langskomen om je in te schrijven. Dat kan iedere dinsdag
tussen 09.00 en 12.00 uur, op de Bosmanskamp 7 in Geldermalsen. Je bent van harte welkom!

Functieomschrijving
Als verdeler verdeel jij de vers brood voorraden en zet jij deze gereed voor transport naar de winkels. Het is belangrijk
dat dit nauwkeurig gebeurt, zodat elke supermarkt de juiste bestellingen van brood ontvangen. Aan de hand van de
orderlijsten in het computersysteem zorg jij dat de benodigde voorraad op de juiste locatie staat, klaar voor het
inladen in de vrachtwagens zodat onze chauffeurs deze door heel Nederland kunnen bezorgen. Als verdeler ben je
verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diensten op maandag t/m zaterdag (van 7-16 uur of van 16 uur tot klaar)
Het verdelen van minimaal 800-1000 kratten met brood per dienst
Het invoeren van de productcode van het te verdelen product in de computer
Het secuur en snel verdelen van brood per krat per winkel; je dient goed te kunnen tellen en hoofdrekenen
Het opstapelen van kratten van max 6,5 kilo tot een hoogte van maximaal 15 kratten hoog
Het gereed maken van de gevulde kratten met brood voor transport
Het controleren van de uitgezette producten per winkel per krat en zo nodig corrigeren (op kwaliteit en aantallen)
Het labelen van klantnamen aan volle stapels
Schoonmaakwerkzaamheden op je eigen werkplek

Wij bieden
•
•
•
•
•
•

Een baan voor minimaal 8 tot 40 uur per week
Een marktconform salaris conform bakkers cao
Toeslagen conform cao voor het Bakkersbedrijf; waaronder avond-, nacht- en weekendtoeslagen.
Tegen een zeer gereduceerd tarief de mogelijkheid om brood te kopen.
25 vakantiedagen op basis van een fulltime contract.
Een baan waar je nog veel kan leren en ontwikkelen met doorgroeimogelijkheden naar bijvoorbeeld de functie
van productiemedewerker

Functie-eisen
Wat mogen we van jou verwachten in de functie van verdeler:
• Jij bent minimaal 18 jaar en minimaal 1.65 cm lang in lengte
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• Je vind het geen probleem om in ploegendiensten te werken, je ontvangt hiervoor een toeslag conform bakkers
cao
• Jij bent in staat om fysiek werk te verrichten. Je staat, tilt en verplaatst de hele dag kratten met brood
• Je kan goed hoofdrekenen en tellen, zodat het aantal broden per krat per winkel altijd klopt
• Jij beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift, in verband met de veiligheid binnen het bedrijf
Inschrijven kan iedere dinsdag tussen 09.00 en 12.00 uur op Bosmanskamp 7 in Geldermalsen:
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