
 
 

Wil jij groeien? Wij gaan groeien! Met als doel om het grootste, mooiste en 

meest toonaangevende agrarische groothandelsbedrijf van Nederland te 

worden. Iedere dag stellen wij de glimlach van onze klant centraal. Dit doen 

we samen met onze collega’s in Nederland en Frankrijk en wij willen hierin 

graag samenwerken met jou! 
  

MEDEWERKER EXPEDITIE INPAK (24 UUR) 
 

Wie is BTN de Haas / Vital Concept: 

 

Wij zijn sinds 1925 actief in de verkoop van agrarische artikelen, dit doen wij vandaag de dag 

vanuit onze winkel in Groningen en via onze webwinkel www.btndehaas.nl. Sinds juli 2021 maken 

we deel uit van het Franse familiebedrijf Vital Concept, een agrarische groothandel werkend 

vanuit het prachtige Bretagne. Binnen ons bedrijf in Nederland werken we samen met ons team 

van circa 32 collega’s met als doel alle dagen de klant te voorzien van een glimlach. 

Door de krachten van beide bedrijven te bundelen willen we groeien naar de toekomst. 

 

Wat is de inhoud van de functie: 

 

 Het inpakken van goederen en het verzendklaar maken van de webwinkel bestellingen 

m.b.v. het computersysteem. 

 Het inruimen van goederen in de winkel. 

 Het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden in het magazijn en er alle dagen 

voor zorgen dat er structuur en orde is. 

 

Wat kenmerkt jou: 

 

 Je hebt de passie om het pakket op en top bij de klant af te leveren. 

 Je bent een harde werker, die op tijd zijn werk gedaan heeft. 

 Je bent punctueel en gedisciplineerd. 

 Je kunt goed samenwerken. 

 Je beheerst basis computervaardigheden. 

 Je hebt een bepaalde mate van flexibiliteit als een collega vervangen moet worden. 

 Je bent op zoek naar bijvoorbeeld een combi-baan en wilt onze werkzaamheden 

combineren met huidige werkzaamheden op bijvoorbeeld de boerderij. 

 

 

 

http://www.btndehaas.nl/


Uniek: 

 

Deze functie is ideaal te combineren met bijvoorbeeld je werk op de boerderij. Dit door 

bijvoorbeeld de uren in te delen van 09:00 tot 14:00 uur. 

 

Wat bieden we jou: 
 

- Een leuke baan vanuit onze prachtige locatie in Groningen, waar geen dag hetzelfde is. 

- Een dynamische functie in een groeiende onderneming. 

- Een gezellig team van collega’s met als gezamenlijk doel de klant en elkaar iedere dag te 

voorzien van een glimlach. 

- Een marktconform salaris passend bij je ervaring met een premievrij pensioen. 

 

Passen de kernwoorden Groeien, Samenwerken en Glimlachen bij jou, ligt je hart en passie in de 

agrarische sector en heb je interesse in deze leuke functie binnen ons prachtige bedrijf? Stuur je 

sollicitatiebrief en C.V. voorzien van foto naar onderstaand adres: 

 

BTN de Haas BV 

t.a.v. Kees Freije & Bram Stuive 

Osloweg 139      

9723 BK Groningen 

Telefoon: 050-5414311 

E-mail: K.Freije@btndehaas.nl 

mailto:K.Freije@btndehaas.nl

