
 
 
  

 
 
 

Ontvangstcontroleur | Fruity Line 
 

Wil jij werken als ontvangstcontroleur voor een sterk groeiende organisatie waarin jij jezelf kunt 

ontwikkelen? Heb je affiniteit met verse producten zoals groente en fruit? Zoek je een afwisselende 

baan met een combinatie van logistiek en administratie? Word ontvangstcontroleur bij Fruity Line in 

Ochten. 

 

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. En dit is waar jij aan gaat 

bijdragen. 

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.   

 

Ontvangstcontroleur bij Fruity Line  

Als ontvangstcontroleur/keurmeester ben je verantwoordelijk voor de controle, keuring en 

administratieve afhandeling van de binnenkomende goederen (food / non-food) op kwaliteit en 

kwantiteit. Je controleert of de begeleidende documenten overeenkomen met de 

productspecificaties en kwaliteitseisen, signaleert afwijkingen en communiceert hierover met je 

directe collega’s en leidinggevende. Ook assisteer je de heftruckchauffeurs bij het lossen van 

vrachtwagens/bestelwagens.  

 

Hoe jij er beter van wordt  

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

volgende: 

 

 Een goed salaris, passend bij jouw ervaring  

 Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering 

 Combinatie van administratieve en logistieke werkzaamheden 

 Veel vrijheid om de functie naar je hand te zetten  

 Het zelf kunnen kopen van verse sappen tegen zeer aantrekkelijke prijs 

 

Wat we van de ontvangstcontroleur verwachten  

Het is belangrijk dat je jezelf kunt vinden in onze bedrijfscultuur: betrokken, handson, no-nonsense 

en ondernemend. Als je daarnaast ook nog voldoet aan de volgende criteria, dan nodigen we je van  

harte uit om op deze vacature te reageren: 

 

 

 

 

 

 



 
 
  
 

 

 

 

 MBO werk- en denkniveau 

 Aantoonbare affiniteit met groente en fruit (AGF controleur / keurmeester certificaat is een 

pre!) 

 Je bent kwaliteitsbewust, werkt secuur, communiceert duidelijk en op tijd en herkent je in 

eigenschappen als proactief, stressbestendig en collegiaal 

 Je bent in het bezit van een heftruckcertificaat of bereid om deze te halen  

 Je bent 38 uur per week beschikbaar: je werkt dagdiensten en af en toe op zaterdag 

 Beheersing van Nederlandse taal is een eis en het is prettig als je Engels spreekt 

 

Heb je interesse? 

Graag komen we met je in contact als je meer over deze vacature wilt weten. Bel daarom gerust met 

Robert via 06-27193161. 

 

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

 

Flox verzorgt exclusief de werving van de ontvangstcontroleur. Het betreft een baan voor lange 

termijn.  

 

mailto:werkenbij@fruity-line.nl

