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Werken aan een kleurrijke toekomst? Dat doe je bij ons! 
Wij zijn GNT: ambitieus, innovatief en internationaal. Tegelijkertijd zijn we een familiebedrijf met 
warmte en betrokkenheid. Die combinatie zorgt ervoor dat je in een hecht team met plezier werkt 
aan de meest kleurrijke innovaties op het gebied van voeding. Met ons merk EXBERRY® zijn we 
marktleider op het gebied van kleurende levensmiddelen voor het kleuren van dranken en voedsel. 
Vanuit onze fabriek in Mierlo maken we producten die de hele wereld overgaan. Deze geven op een 
natuurlijke manier kleur aan dat nieuwe snoepje of dat lekkere drankje. 

Omdat we groeien, zoeken we een fulltime: 

WAREHOUSE OPERATOR  
Wat ga je doen? 
Als Warehouse Operator is het magazijn jouw domein. Je maakt deel uit van het team van ongeveer 
15 personen voor wie het magazijn geen geheimen heeft. Als Warehouse Operator laad en los je de 
producten en controleer je de hoeveelheid en de kwaliteit. Je pikt orders, neemt monsters en maakt 
orders verzendklaar. Dit betreft onder andere het labelen van de producten, stapelen, sealen en 
strappen van de pallets.  Je zorgt ook voor intern transport tussen productie en het magazijn. 
Natuurlijk houd je je werkplek schoon en zorg je voor het naleven van de veiligheidsvoorschriften.  

 
Wat heb je in huis? 

 Je bent nauwkeurig en servicegericht. 
 Je hebt relevante werkervaring 
 Je beheerst de Nederlandse taal goed. 
 Een heftruckcertificaat is een pré, indien je deze niet hebt draagt GNT hier zorg aan. 

 
Wat wij belangrijk vinden 
We werken aan de hand van onze GNT-waarden. Bij ons werken mensen die ondernemend zijn en 
hun verantwoordelijkheid nemen. We zijn klantgericht, collegiaal en altijd bereid om elkaar te 
helpen. We zijn open en eerlijk en werken zoveel mogelijk duurzaam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Wat wij je bieden 

 Een baan bij een innovatief bedrijf. 
 Een bruto jaarsalaris tussen de € 27.560,- en € 44.070,- afhankelijk van kennis en ervaring. 
 26 vakantiedagen (mogelijkheid tot aankoop extra dagen). 
 Een zeer gunstige pensioenregeling. 
 Onbeperkt toegang tot online trainingen zodat je aan je persoonlijke ontwikkeling kunt blijven 

werken. 
 Een afwisselende functie in een moderne, veilige werkomgeving. 
 We vinden duurzaamheid heel belangrijk. Daarom compenseren we - als onderdeel van onze 

arbeidsvoorwaarden – de CO2-voetafdruk van al onze werknemers.  
 Een heerlijke werkplek bij een succesvol en innovatief bedrijf: GNT is volop in beweging en dat 

zul jij ook zijn! 
 

Maak je toekomst kleurrijk! 
Denk je direct: dit is mijn baan? Stuur dan je cv, motivatie, vroegst mogelijke startdatum en 
salarisindicatie naar hrm@gnt-group.com. Je hoort dan zo spoedig mogelijk of je bent geselecteerd 
voor een kennismakingsgesprek. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Alle 
aanmeldingen worden gelijk en inhoudelijk behandeld.  Een VOG (verklaring omtrent gedrag) wordt 
aangevraagd in verband met internationale verzendingen en is onderdeel van de selectieprocedure . 

 
CREËER EEN KLEURRIJKE TOEKOMST! 


