
                              

 
Delinuts en noten zijn al jaren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Delinuts is echter veel meer dan 
alleen noten. Het bedrijf is naast noten ook dé specialist op het gebied van pinda’s, zuidvruchten en 
rijstcrackers. Vanuit deze expertise is het assortiment uitgebreid met diverse aanverwante artikelen. Wat 
te denken van zaden en pitten, de heerlijkste chocoladeproducten, gedroogd fruit en groente- en 
fruitchips? Het bedrijf volgt de markttrends op de voet en is continu bezig met de ontwikkeling van 
nieuwe, innovatieve producten en verpakkingen. 
 
Delinuts staat bekend als betrouwbare en deskundige organisatie met een verrassende en gevarieerde 
productlijn. Van over de hele wereld worden de allerlekkerste producten geïmporteerd, met uiterste zorg 
geselecteerd en onderworpen aan strenge kwaliteitseisen. Delinuts is gecertificeerd volgens BRC, IFS 
en SKAL. De meer dan 500 kwalitatief hoogwaardige producten uit het vaste assortiment, aangevuld met 
1.000 klant specifieke producten, worden niet alleen aan klanten in Nederland geleverd, maar gaan heel 
Europa door.  

 
Ter vervanging van een collega zoeken wij een geschikte kandidaat voor de vacature: 
 

Logistiek medewerker 40 uur  
 

Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor alle fysieke handelingen van goederen. Je neemt 

de goederen in ontvangst, je verzamelt ook goederen (orderpicking) en maakt ze vervolgens 

verzendklaar. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden gebruik je interne transportmiddelen. 

Het betreft afwisselende logistieke werkzaamheden waarbij je ook te maken krijgt met de nodige 

krachtinspanningen. Daarbij werk je in klimatologische omstandigheden waarbij de 

omgevingstemperatuur tussen de 13-15 graden ligt. Dat is belangrijk voor onze producten. Wil jij 

kennismaken met onze mooie producten en werken in een dynamisch en betrokken team? Reageer 

dan snel op deze vacature.  

Wat ga je doen? 
- Het laden en lossen van vrachtauto’s en zeecontainers 

- Het verzamelen van orders (orderpicking) 

- Veilig werken met transportmiddelen 

- Het controleren en inventariseren van goederenstromen 

- Zorgdragen voor een veilige en werkbare werkomgeving 

Wat verwachten wij van jou: 
- Je bent een teamspeler 

- Als het écht nodig is, blijf je na 17.00 uur tot alles is afgehandeld 

- Je hebt een positieve werkhouding 

- Je hebt ervaring als logistiek medewerker  

Aanbod 
- Een afwisselende functie binnen een groeiende en onderscheidende onderneming 
- Een goed salaris en uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 
- Onze locatie is gevestigd in Ede, GLD  
 

Spreekt jou dit aan? Stuur dan CV mét motivatiebrief naar Monique van Beek (HR officer), 
vacature@delinuts.nl 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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