
 
 
  
 

 

 

Logistiek / Expeditie Medewerker | Fruity Line 
 

Als logistiek / expeditie medewerker ben jij samen met een team verantwoordelijk voor het interne 

logistieke proces. Dit begint nadat onze producten verpakt zijn. Jij bent degene die zich bezighoudt 

met het gereed maken van de te verzenden orders. Concreet controleer je of de pallets juist en 

compleet zijn, seal jij of een collega de pallets in en handel je deze af in het ERP-systeem. Daarna 

zorg jij er met de handpalletwagen voor dat de ingesealde pallet op de juiste expeditie locatie komt 

te staan. 

 

We werken bij Fruity Line met vaste tijden. We werken in een 2-ploegendienst (06.00u t/m 15.00u en 

15.00u t/m 00.00u) en af en toe word je op zaterdag ingepland. Natuurlijk komt het wel eens voor 

dat er aan het einde van jouw dienst nog een aantal orders binnenkomen. Jij wilt je werkdag goed 

afronden en dus zorg je ervoor dat deze orders verwerkt worden.  

 

Klinkt dit als de baan die bij jou past? Lees dan snel verder! 

 

Over Fruity Line 

Fruity Line is een jong, sterk groeiend, internationaal bedrijf en focust zich op het produceren van 

verse vruchten- en groentesappen, smoothies en shots. Fruity Line is Europees marktleider sinds 

2015 en doet er alles aan om die titel te houden. Er wordt wereldwijd gezocht naar de beste groente- 

en fruitsoorten om de beste sappen te kunnen blijven produceren. Jij gaat eraan bijdragen dat deze 

sappen bij de consumenten terechtkomen.  

 

De bedrijfscultuur van Fruity Line kenmerkt zich als betrokken, handson en no-nonsense. De 

ondernemersgeest is duidelijk aanwezig binnen het bedrijf en er heerst een zeer sterk gevoel voor 

kwaliteit.  

 

Hier kun je op rekenen als logistiek / expeditie medewerker 

Behalve een uitdagend takenpakket en een bedrijf waarin jij je kunt ontwikkelen, bieden we ook het 

volgende: 

 

 Een mooi salaris dat past bij jouw ervaring  

 Leuke andere voorwaarden zoals een eindejaarsuitkering en goede werkkleding  

 2-ploegendienst en dus ook een ploegentoeslag  

 Een enthousiast team dat uitziet naar jou als nieuwe collega  

 

Wat we van de logistiek / expeditie medewerker verwachten 

Het is belangrijk dat je past bij waar we bij Fruity Line voor staan: betrokken, handson, no-nonsense. 

Als je daarnaast ook nog voldoet aan de volgende criteria, dan nodigen we je van harte uit om op 

deze vacature te reageren: 

 

 Je kunt goed zelfstandig werken 

 Je bent flexibel en hebt een proactieve houding 

 Je stelt de juiste prioriteiten en levert kwaliteit  

 Goede beheersing van de Nederlandse taal, Engels is een pre 



 
 
  
 

 

 

 

Heb je interesse? 

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde logistiek / expeditie medewerker en hopen dat je 

enthousiast geworden bent. Heb je interesse in deze vacature? Bel of WhatsApp dan naar Sven via 

06-31398702. 

 

Wil je direct solliciteren? Stuur dan een e-mail met jouw cv naar werkenbij@fruity-line.nl.  

 

Flox verzorgt exclusief de werving van de logistiek / expeditie medewerker. Het betreft een baan voor 

lange termijn.  
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