
 
Choco Support B.V. is een dynamisch en snel groeiend bedrijf dat chocolade- en suikerdragees produceert. Met een 
jong gedreven team wordt er enthousiast gewerkt aan onze hoog kwalitatieve gechocolateerde producten. We 
werken vanuit twee efficiënte BRC gecertificeerde fabrieken. Onze producten worden geëxporteerd naar meer dan 
twintig landen zowel binnen als buiten Europa. Choco Support B.V. is een onderdeel van Snack Connection Groep. 
Choco Support kent een hoge kwaliteitsstandaard en is BRC gecertificeerd. De productie vindt plaatst binnen onze 
beide productie locaties gevestigd in Geldermalsen en Leerdam.  
Ben jij een logistieke duizendpoot? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe  

 
All round logistiek medewerker  

(40 uur, M/V) 
 
Wat ga je doen? 
In deze logistieke functie ben je verantwoordelijk voor het behandelen van de inkomende- en uitgaande 
goederenstromen voor onze leveranciers en klanten. Denk daarbij aan klaarzetten van orders, laden en lossen van 
vrachtwagens, controle van goederen en papieren, het in- en afboeken van goederen in ons ERP systeem en het 
bijhouden van het magazijn. 

 
Wat breng jij mee als logistiek medewerker? 
 

- Een afgeronde logistieke MBO opleiding (minimaal niveau 3)  
- Minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie 
- Je hebt affiniteit met computers en ERP pakketten 
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
- Voldoende beheersing van de Engelse taal  
- Een heftruck- en reachtruckcertificaat 

- Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en bent bereid om tijdens pieken in het weekend te werken 
 

Verder beschik je over de volgende competenties: 

- Klantgerichtheid 
- Oog voor detail 
- Proactief 

Wat kun je van ons verwachten? 

 Een zelfstandige en afwisselende functie met veel ruimte voor eigen initiatief 
 Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 
 Salarisindicatie conform CAO Zoetwaren  

 
Interesse in deze baan? 

Stuur dan je CV en motivatie naar: marieke@chocosupport.nl  
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst. 

www.chocosupport.nl   

mailto:marieke@chocosupport.nl
http://www.chocosupport.nl/

