Logistiek medewerker (voeding) zelfbedieningsrestaurant - ZOO
Antwerpen
FUNCTIEBESCHRIJVING
De KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen) streeft ernaar om mensen te verwonderen.
Elke dag opnieuw. In de best bewaarde en bekroonde 19e-eeuwse dierentuin ter wereld, ZOO Antwerpen, maar
ook in het avontuurlijke ZOO Planckendael en ZOO Serpentarium Blankenberge. Biodiversiteit, natuurbehoud,
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en respect voor mens en dier zijn leidend in onze tuinen. Onze
internationale wetenschappelijke werking wordt gelauwerd met prestigieuze prijzen. Dichter bij de dieren, de
natuur en dichter bij elkaar. Showing life since 1843. Nu ook in het Elisabeth Center Antwerp, concertzaal &
congrescenter.

•

Je ontvangt en ontpakt dagelijkse leveringen voor het zelfbedieningsrestaurant. Je controleert de
levering en gaat na of de geleverde goederen overeenkomen met de bestelbon;

•

Je stockeert de goederen in het magazijn, de frigo’s en/of de diepvriezer;

•

Je poetst dagelijks het magazijn, de frigo’s en de diepvriezer. Je zorgt er voor dat jouw werkruimtes
altijd net en ordelijk blijven;

•

Je stuurt één a twee studenten aan om je te assisteren in de uitvoering van je functie;

•

Je zorgt voor een nauwgezette opvolging van de procedures en de kwaliteit van ons product in al zijn
facetten. (HACCP, FIFO, …);

•

Je neemt van tijd tot tijd deel aan de dagelijkse werking van het restaurant. Je helpt in de keuken, aan de
afwas, en eventueel ook aan de kassa of de bedieningstoog.

PROFIEL
•

Je hebt ervaring in een logistieke of magazijniersfunctie. Indien je al gewerkt hebt met voedingswaren is
dit een sterk pluspunt.

•

Je weet je handen uit de mouwen te steken. Je kan fysiek werk aan. Je bent ook bereid dagelijks jouw
werkruimtes te poetsen.

•

Je hebt kennis van HACCP.

•

Je bent flexibel en bereid om te werken in een gevarieerd uurrooster (af en toe werken in het weekend
of ’s avonds behoort tot de mogelijkheden).

•

Je spreekt perfect Nederlands. Je kan jezelf uitdrukken in het Frans en het Engels.

AANBOD
•

Je werkt voltijds (38u/week), met een contract van bepaalde tijd (6 maanden), met kans op verlening
indien de tewerkstelling goed verloopt.

•

Je werkt in een aangename omgeving met een informele bedrijfscultuur.

•

Je werkplaats is aan het Centraal Station te Antwerpen en gemakkelijk bereikbaar met het openbaar
vervoer.

•

Verloning volgens PC302 Cat V (Shiftleader).

SOLLICITEREN
Interesse? Stuur jouw reactie via email naar tim.debacker@kmda.org. Vergeet niet om CV en motivatiebrief bij
te voegen!

