
CLTV Zundert is een agrarische coöpera� e, met als werkgebied West- en Midden-Brabant en de Noorder-
kempen (B). Naast het transport van groenten-, fruit-, en boomkwekerijproducten en het koelen van 
uitgangsmateriaal, is CLTV Zundert ac� ef in de toelevering van agrarische benodigdheden. 

Wij zijn op zoek naar een:

Logis� ek/ koelhuismedewerker
In deze func� e bent u inzetbaar in de koeling en in het magazijn. Belangrijk voor ons is dat u een teamplayer 
bent, die een posi� eve bijdrage levert aan de samenwerking tussen collega’s, leveranciers en klanten.

Uw werkzaamheden omva� en:
• Laden en lossen van aardbeiplanten, boomkwekerijproducten en overige producten voor de koeling
• Opslag en uitslag van deze producten in de koelcellen (bij ca. - 2°C)
• Beheer en controle van de temperaturen in de koelcellen
• Overige werkzaamheden in het magazijn en bij logis� ek

Wij zoeken iemand die:
• In het bezit is van een he� ruckcer� fi caat of bereid is deze te behalen
• Affi  niteit hee�  met de agrarische sector

Wij bieden:
• Een full� me baan in een leuk team
• Salaris conform de zwaarte van de func� e en de geboden kwaliteiten
• Een pre�  ge en collegiale werksfeer

Voor meer informa� e kunt u contact opnemen met Erik Bas� aensen, 076-5972241. 
Uw sollicita� e kunt u sturen naar e.bas� aensen@cltvzundert.nl. 

Acquisiti e naar aanleiding van deze advertenti e wordt niet op prijs gesteld.

www.cltvzundert.nl

CLTV Zundert, uw veelzijdige leverancier!
CLTV Handel is uw toeleverancier in de 
agrarische sector.

Bij CLTV Winkel kan zowel de agrarische 
professional als de particulier terecht voor 
producten voor de sier– en moestuin, kleding 
en schoeisel, gereedschappen en persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

CLTV Koeling koelt uw uitgangsmateriaal zoals 
aardbeienplanten en boomkwekerijproducten.

Transportbedrijf Erik Tax verzamelt, verlaadt 
en transporteert uw boomkwekerijproducten.

CLTV Veiling verzorgt uw dienstverlening t.b.v. 
de afzet van groente en fruit.

Molenstraat 155, Zundert 
info@cltvzundert.nl
076 59 722 41 

www.cltvzundert.nl    


