
 

 
Wie zegt ‘Vers op maat’, zegt Délidis!  
Als groothandel in groenten, fruit, vlees,… heeft Délidis in Gierle heel wat om trots op te zijn. Zo 
vertrouwen diverse klanten in o.a. horeca, retail, scholen en catering dagelijks op onze producten van 
topkwaliteit en expertise in voeding. Dankzij onze unieke hechte familiale werksfeer en onze 
gepassioneerde medewerkers, slagen we er telkens weer in om onze naam waar te maken. Benieuwd 
naar meer? Kijk eens op: www.delidis.be 
 
Versterk mee onze groeiende organisatie als hands on m/v: 
 

Magazijnier goederenontvangst 
(dagdienst)  

 
 

Je bent verantwoordelijk voor een optimaal magazijnbeheer van onze beginproducten en 
grondstoffen. Zo zorg je er voor dat alle inkomende producten correct gecontroleerd, geregistreerd en 
gestockeerd worden volgens de gebruikelijke normen. Denk hierbij aan controles op versheid en 
temperatuur, bewaken van houdbaarheidsdatum, … Je werkt hierbij nauw samen met je collega’s van 
aankoop, productie etc. Verder analyseer je kritisch de bestaande werkprocessen en neem je het 
voortouw in optimalisaties. Kortom, een job vol afwisseling! 
 
 
Profiel: 
 

• Ben je hands-on ingesteld en draag je graag eindverantwoordelijkheid? 

• Werk je nauwkeurig met een kritisch oog voor detail én kwaliteit? 

• Heb je reeds ervaring in voeding, retail en/of distributie of mogelijks al noties van HACCP, IFS 
of andere gerelateerde normeringen? 

• Beschik je daarbovenop over goede communicatieve vaardigheden en werk je vlot met PC-
toepassingen? 

 
Dan is deze logistieke job bij Vleba iets voor jou! 
 
 
Wij bieden je: 

• de kans om deel uit te maken van een sterk groeiende organisatie waar je elke dag mee het 
verschil kan maken 

• een afwisselende job in een dynamische omgeving  

• een grondige opleiding en tal van groeikansen 

• een sterke teamgeest en waardering voor je inbreng en initiatief 

• een voltijdse betrekking in dagdienst met uitstekende loonvoorwaarden 
 
 
Interesse?  
Stuur je kandidatuur naar solliciteren@goelen.be ter attentie van Mieke Gielen. Snelle reactie en 
discretie gegarandeerd. Voor meer informatie kan je ons contacteren op 014/61 57 87. 
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