
 

 

 
 

 

 

Wilt u de verantwoordelijkheid dragen voor het gehele logistieke magazijn van Edgard&Cooper? Lijkt de correcte 

verwerking van orders als een uitdaging? Dan hebben we de perfecte gelegenheid om de logistieke keten van 

Edgard & Cooper te vergroten als het natuurlijke + hondenvoeding-merk! 

 

Woef, heb je al over Edgard & Cooper gehoord? Het allereerste droge hondenvoer ter wereld gemaakt met 100% 

vers vlees, smakelijke groenten, bessen, fruit en kruiden recht uit de natuur. Na slechts 1,5 jaar handel, hebben 

meer dan 1.000 winkels in Europa ons verse product. We hebben besloten dat we meer honden met onze verse 

voeding willen bereiken, dus we zijn op zoek naar nieuwe gezichten die sublieme kwaliteit nastreven in het 

logistiek proces. 

 

Ons doel: de nummer 1 worden in natuurlijke hondenvoeding!  
 

Het meest opwindende aan werken bij Edgard & Cooper is de fantastische jonge en hechte teamcultuur. We 

beloven je uit te dagen en stuwen je zodat je met het bedrijf mee kunt groeien. Tegelijkertijd beloven we 

je om je te helpen genieten van het werk en ernaar uit te zien iedere morgen naar het magazijn te 

gaan.  

 

Wat maakt Edgard & Cooper anders? 
 

1. We maken onze gezonde, heerlijke brokjes met 100% vers vlees en 0% vleesmeel of gedehydrateerd vlees. 

2. Elke kom barst van smakelijke groenten, bessen, kruiden die je alle vitamines, mineralen en antioxidanten 

geven die je nodig hebt om je gezond van neus tot staart te houden. 

3. Om onze pootafdruk te verlagen, gebruiken we 100% biologisch afbreekbare verpakkingen met inkt op 

waterbasis. 

4. We doen het voor de honden! Elk jaar geven we 10% van onze winst aan liefdadigheidsinstellingen om 

andere honden met minder geluk huisvestiging te bieden of heerlijk voedzame maaltijden te voorzien. 

  

  



 

 

 

 

ROLE DESCRIPTION   

• Je zorgt ervoor dat alle paletten en parcels transportklaar zijn; 

• Je zorgt voor de receptie van inkomende goederen; 

• Je beschikt over de certificaten om met een heftruck te rijden; 

• Je kan je vloeiend uitdrukken in het Nederlands en Frans; 

• Je sorteert geretourneerde goederen volgens afgesproken instructies; 

• Je verricht je taken in een groep collega’s waarbij je meewerkt aan het creëren van een leuke werksfeer; 

• Door jouw inzet draag je een steentje bij tot het uitbouwen en succesvol maken van onze onderneming; 

• Je beschikt over 2 jaar relevante ervaring. 

Key Responsibilities; 

• Je bent op zoek naar een job waarin je de handen uit de mouwen kan steken; 

• Je bent graag actief bezig en beschikt over een uitstekende fysieke conditie; 

• Je werkt nauwkeurig en hebt zin voor orde en netheid; 

• Je bent rekenkundig goed onderbouwd; 

• Je houdt ervan om samen te werken met anderen en streeft samen met je collega’s naar een aangename 

werksfeer; 

• Een flexibel werkschema is voor jou geen probleem. Je woont bij voorkeur in de nabijheid van de regio 

Kortrijk 

Aanbod; 

• Je komt terecht in de dynamische omgeving van een expansieve onderneming; 

• Je krijgt een boeiende functie met gevarieerde contacten en een sterke autonomie; 

• Je werkt met enthousiaste en toffe collega’s; 

• Ten slotte bieden wij je een competitief salaris in overeenstemming met je verantwoordelijkheden 

 

Graag bij interesse je CV en motivatiebrief mailen naar annelore@edgardcooper.com 
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