
 
 

WAREHOUSEMEDEWERKER 
AMSTERDAM – PARTTIME/FULLTIME – PER DIRECT 

 
Ben jij een echte aanpakker, krachtpatser en wil je de wereld een beetje mooier maken? 

Misschien is een baan als Warehouse medewerker bij het Food Rescue Center van 
InstockMarket.nl wat voor jou! 

Eén derde van al het eten wordt verspild en daarmee is voedselverspilling een enorm 
probleem. Bij Instock geloven wij erin dat dit probleem minder kan worden door producten 
te gebruiken die anders verspild zouden worden. Denk hierbij aan overschotten, groente 
of fruit met een afwijkende vorm of met een kleine beschadiging. Om deze producten te 

redden is Instock in 2019 gestart met InstockMarket.nl: de horeca groothandel voor 
geredde producten. 

Bij het Food Rescue Center in Amsterdam Westpoort zijn we opzoek naar fulltime én 
parttime medewerkers die de geredde producten in ontvangst nemen, checken op 

kwaliteit en orders inpakt voor onze klanten. 

  
PROFIEL 
Wij komen graag in contact met jou als je… 
 

• Een positieve en proactieve werkhouding hebt. Als jij je hierin herkent, kunnen wij 
je veel leren; 

• Zorgvuldig en zelfstandig werkt; 
• Bij voorkeur woonachtig bent in of nabij Amsterdam; 
• Iemand bent die netjes werkt en die op details en kwaliteit let; 
• Iemand bent die snel en procesmatig kan werken; 
• Interesse hebt in ‘food’ en/of een voorliefde voor groente en fruit. Dit is geen 

vereiste, maar het zal je wel helpen om de werkzaamheden sneller eigen te maken. 
  
TAKENPAKKET 
Deze punten maken deel uit van jouw takenpakket… 
 

• Het in ontvangst nemen van geredde producten; 
• Kwaliteitscontrole en sortering; 
• Orderpicken en controleren van uitgaande bestellingen; 
• Werken volgende de geldende HACCP-kwaliteitsrichtlijnen en 

veiligheidsvoorschriften. 
 

AANBOD 
Wij bieden jou… 
 

• Een leuke baan binnen een jong en groeiend bedrijf; 
• Een marktconform salaris; 
• Werktijden variëren tussen 08:30 – 18:00 uur (ma t/m zat); 
• Iedere week producten uit onze Instock Market Food Stall. 

 
 



KLINKT DIT ALS DÉ BAAN VOOR JOU? 
Mail dan jouw CV en motivatiebrief naar Niels via logistiek@instock.nl of bel naar  
06-24233101 
 

 

WAAROM JE WILT WERKEN BIJ INSTOCK! 

 

                   Werken in een jong       Jouw steentje bijdragen   Vele gezellige 
                    en ambitieus team         aan een betere wereld borrels en uitjes 
 
 
 
 

 


