
 

 

 
 
 

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 m/v: 

 
 

LOGISTIEK MANAGER  
NACHT 

 
 
Met een analytische en coachende aanpak manage je onze logistieke activiteiten tijdens de nacht. Zo 
stuur je de operationele processen aan met oog voor efficiëntie, kwaliteit, veiligheid en hygiëne. Hierbij 
heb je oog voor verdere optimalisaties bij het orderpicken, de werkverdeling, de aansturing van de 
teams,… Je werkt hierbij in nauw teamverband met je collega van de dagploeg en de andere 
operationeel verantwoordelijken van Délidis.  
 
 

Bij Délidis kan je rekenen op: 

✓ een tewerkstelling in een ambitieuze en groeiende organisatie 
✓ een omgeving waar jouw capaciteiten volledig tot recht komen en verveling nooit toeslaat 
✓ een sterke teamgeest en waardering voor je inbreng en initiatief  
✓ de kans om elke dag mee het verschil te maken 
✓ de ruimte om zelf mee je werk te organiseren en uitdagende loonvoorwaarden waaronder 

een firmawagen 
 

 

Deel jij onze Délidis-spirit en 

 blik je terug op leidinggevende ervaring in distributie, warehousing, retail, voeding, …? 

 ben je flexibel ingesteld en werk je vlot met PC-toepassingen? 

 werk je daarenboven graag ’s nachts? (Jouw shift start om 20u) 

 ben je hands-on ingesteld, analytisch en heb je een sterke verantwoordelijkheidszin? 

 getuig je van een master- of bachelor werk- en denkniveau? 
 

 

Bouw dan mee aan ons verhaal! 

En neem contact op via solliciteren@goelen.be of 014/61 57 87. Jouw contactpersoon is Anke 

Ramakers van Goelen & Gaukema HR Partners. Snelle reactie en discretie gegarandeerd! 
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