
 

 

StarCuisine - Echt. Lekker. Eten.  

Vacature Assistent Afdelingshoofd Magazijn & Expeditie 

Aanbod 

Lekker eten, een goed salaris met een contract voor onbepaalde tijd. Werkend in een leuk enthousiast 

team met ruimte voor humor. Een vaste eindejaarsuitkering van 3%, reiskostenvergoeding, 

uitstekende pensioenopbouw, fietsplan en leuke personeelsuitjes!  

De organisatie 

StarCuisine is de lekkerste, gezelligste én leukste maaltijdfabrikant. De cultuur van het bedrijf heeft 

een familiair karakter met een sterk mensgerichte benadering. Met 130 medewerkers maakt het zes 

dagen per week de allerlekkerste en allerbeste maaltijden. Deze liggen dagelijks vers bij bekende 

supermarkten en foodservice klanten in Nederland en België. StarCuisine staat voor kwaliteit, smaak 

en supervers. Het bedrijf is recentelijk verhuisd naar een prachtig nieuwbouw pand. StarCuisine is 

daarnaast partner van Bracamonte Convenient Kitchen en Sushi Ran.  

 

Feiten 

- 130 medewerkers in een snelgroeiende organisatie  

- Hoge kwaliteitsstandaard 

- Authentiek en Ambachtelijk werken 

- Klanten zijn Partners 

- Een prettige multiculturele werkomgeving met korte communicatielijnen 

- Standplaats: Bleiswijk 

De Functie 

De afdeling Magazijn & Expeditie bestaat uit een klein team van 8 personen. Jullie werken in 2 shifts 

tussen  7:00 en 23:00 uur van maandag t/m zaterdag. Het team verzorgt samen het gehele logistieke 

proces van zowel inkomende als uitgaande goederen. Samen met je team zorg je dat inkomende 

goederen worden ingeboekt en op de juiste plaats in onze magazijnen komen en de uitgaande 

goederen op de juiste manier op de juiste tijd klaarstaan voor transport naar onze klanten. Je werkt 

mee in het team op de werkvloer maar kunt ook leidinggevende taken overnemen van de teamleider 

bij afwezigheid.  

Functieprofiel 

- Minimaal MBO4  werk- en denkniveau 

- Kennis van een warehouse management systeem is een pré 

- Je hebt ervaring met aansturen van collega’s in een logistieke omgeving 

- 2 – 5 jaar werkervaring in een logistieke omgeving (bij voorkeur in food productie) 

- Je kunt je goed uitdrukken in zowel woord en geschrift 

De ideale kandidaat 

Houdt natuurlijk echt van lekker eten en heeft bij voorkeur een gezonde dosis humor. Je houdt van 

een goede sfeer op de werkvloer. Met jouw frisse en energieke houding versterk je het team en helpt 

mee aan het verbeteren van de logistieke processen binnen ons bedrijf.  



 

 

Reageren 

Ben of ken jij ons missende ingrediënt? Voor meer informatie kun je terecht bij Francine van 

Limborgh,  telefonisch bereikbaar op 06 30010188. De sollicitatie kun je met motivatie per e-mail 

sturen StarCuisine, f.vanlimborgh@starcuisine.nl. Uitgebreide informatie over de organisatie is te 

vinden op StarCuisine.    
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