
 

BVBA Gemapa 

Gezocht: verantwoordelijke 

Wie zijn we? 

Gemapa is een paprikakwekerij gelegen te Nevele met een totaaloppervlakte van bijna 

serre (glas). Onze doelstelling is met een zo laag

van hoogstaande kwaliteit (flandria) te telen. We zijn een groeiend bedrijf dat continue op 

zoek is naar verbetering, daarom zijn we op zoek naar verantwoordelijke voor de logistiek.

Functieomschrijving 

Je bent verantwoordelijk voor de automatisatie in de 

over een 5-tal personen aan de sorteerlijn en zorgt ervoor dat storingen tijdig opgelost 

worden. Ook de afgewerkte pallets zet je transportklaar en je werkt nauw samen met o

transporteur. Ook het bijhouden van de verpakkingsstock behoort tot jouw takenpakket.

Buiten het seizoen help je mee de pla

Jouw profiel 

Je kan zelfstandig werken.  Je werkt nauwkeurig en correct. Je bent handig, hebt 

inzicht en je kan probleemoplossend denken.

Ervaring in de glastuinbouw is n

elektrische transpallet is een pluspunt

Ons aanbod 

• Een voltijdse job met passend loon.

• Een opleiding op het bedrijf

• Ecocheques 

• Gsm + abonnement 

 

Bent u geïnteresseerd in deze job? U kan ons bereiken op

0474/27.44.95 

paprikakwekerijgemapa  

info@paprikakwekerijgemapa.be

https://www.paprikakwekerijgemapa.be

 

 

verantwoordelijke logistiek 

Gemapa is een paprikakwekerij gelegen te Nevele met een totaaloppervlakte van bijna 

serre (glas). Onze doelstelling is met een zo laag mogelijke belasting op het milieu paprika’s 

van hoogstaande kwaliteit (flandria) te telen. We zijn een groeiend bedrijf dat continue op 

zoek is naar verbetering, daarom zijn we op zoek naar verantwoordelijke voor de logistiek.

verantwoordelijk voor de automatisatie in de verpakkingsloods. Je hebt de leiding 

tal personen aan de sorteerlijn en zorgt ervoor dat storingen tijdig opgelost 

worden. Ook de afgewerkte pallets zet je transportklaar en je werkt nauw samen met o

bijhouden van de verpakkingsstock behoort tot jouw takenpakket.

Buiten het seizoen help je mee de planten te verzorgen. 

Je kan zelfstandig werken.  Je werkt nauwkeurig en correct. Je bent handig, hebt 

inzicht en je kan probleemoplossend denken. 

glastuinbouw is niet noodzakelijk. Kunnen rijden met een heftruck of 

elektrische transpallet is een pluspunt. 

Een voltijdse job met passend loon. 

Een opleiding op het bedrijf 

Bent u geïnteresseerd in deze job? U kan ons bereiken op: 

 

info@paprikakwekerijgemapa.be  

https://www.paprikakwekerijgemapa.be 

Gemapa is een paprikakwekerij gelegen te Nevele met een totaaloppervlakte van bijna 9ha 

mogelijke belasting op het milieu paprika’s 

van hoogstaande kwaliteit (flandria) te telen. We zijn een groeiend bedrijf dat continue op 

zoek is naar verbetering, daarom zijn we op zoek naar verantwoordelijke voor de logistiek. 

Je hebt de leiding 

tal personen aan de sorteerlijn en zorgt ervoor dat storingen tijdig opgelost 

worden. Ook de afgewerkte pallets zet je transportklaar en je werkt nauw samen met onze 

bijhouden van de verpakkingsstock behoort tot jouw takenpakket. 

Je kan zelfstandig werken.  Je werkt nauwkeurig en correct. Je bent handig, hebt logisch 

Kunnen rijden met een heftruck of 


