
Vacature bij The Food Hub Wholesale: 

Magazijnier/order picker (2 dagen/week) 

Locatie: Kempenarestraat 44A, 2860 Sint-Katelijne-Waver 

 
 

The Food Hub  is een innovatieve, biologische winkel en 

groothandel, die rechtstreeks werkt met meer dan 

60 boeren in België, Spanje, Italië, Frankrijk en Portugal. 

We zijn een coöperatie met als belangrijkste doel om bij te 

dragen tot een inclusieve, transparante en duurzame 

voedseleconomie. Dit doen we door kleinschalige boeren 

en producenten in België & Europa te steunen en door 

kwalitatieve biovoeding met een faire prijs aan te bieden 

aan consumenten. 

 

 
Voor de functie Magazijnier/order picker zijn we op 

zoek naar een gemotiveerde medewerker met een passie 

voor bio en fair trade, om de groothandel te 

ondersteunen. Op maandag en donderdag zetten we in 

ons magazijn in Sint-Katelijne-Waver de bestellingen 

klaar voor onze winkels.  Je staat voornamelijk in voor 

het verwerken van de bestelbons van onze winkels: wat 

zij besteld hebben aan verse groenten/fruit en droge 

voeding, zet je klaar op een pallet.   

  

 

 

 
Takenpakket 

• Bestelbons verwerken en klaarzetten. 

• Kwaliteitscontrole van verse groentes en fruit. 

• Stock opvolgen en aanvullen. 

 

 

 
Profiel 

• Je hebt een goede fysieke conditie, en kunt kisten met verse groenten/fruit tillen (4kg-20kg). 

• Je kunt aandachtig en nauwkeurig werken. 

• Voeling met bio en fair trade zijn een plus. 

• Talen: Nederlands of Engels. Frans, Spaans of Italiaans zijn een plus. 

• Je kunt rijden met een elektrische transpallet/BT  (of bent bereid dit te leren). 



Aanbod 

• Werken op maandag en donderdag. Beginnen om 09.00u, eindigen wanneer het werk klaar is 

(variabel – gemiddeld rond 17.00u). 

• Deeltijdse functie: +/- 15u (variabel) 

• Je komt terecht in een klein, gezellig team (+/- 4 personen) van gedreven en gepassioneerde 

medewerkers. 

• Correcte verloning. 

• Fietsvergoeding of volledige terugbetaling woon-werkverkeer via openbaar vervoer. 

 

 

 

 

 
Interesse? 

Stuur je motivatiebrief (max 1p) en CV naar jef@thefoodhub.be Starten kan meteen. 
 

 

 

 

 

 

mailto:detlef@thefoodhub.be

