
 

 ANPCB – PC218 
ORBA – FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Aanvuller (m/v) Functiereeks : Logistiek 

Functiecode : 08.07.01  

Datum : 01/07/2006  

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : Hoofd distributie. 
Onder : geen. 
 

Doel van de 
functie 

 Aanvullen van de schappen met de juiste artikelen volgens ontvangen instructies 
(volgen van het (her)bevoorradingsplan), zodat de goederen in voldoende grote 
hoeveelheden aanwezig zijn en de schappen er aantrekkelijk uitzien voor de klanten. 

 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Uit het magazijn halen en naar de schappen brengen van artikelen. 
 Vullen van de schappen met de verschillende artikelen volgens ontvangen instructies, 

controleren van de artikelen en wegnemen van beschadigde of verlopen artikelen. 
 Zorgen dat de schappen er correct en ordelijk uitzien. 

Sociale 
interactie 

 Overleggen met de chef over problemen met de bevoorrading, het aanvullen, …  
Veelvuldig contact onderhouden met de collega’s en de rayonchef teneinde zich te 
informeren over de uit te voeren werkzaamheden. 

 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Hanteren van snijgereedschap om goederen uit te pakken en besturen van een 
transpalet (of andere hulpmiddelen) voor het vervoer van de goederen. 

 
 Nauwgezet etiketteren van de producten. 

 



 
 Verantwoordelijkheden 08.07.01

 . Kerntaken 
 

 In het magazijn ophalen en naar de schappen brengen van de artikelen, zodat er een voldoende 
hoeveelheid goederen aanwezig is. Dit houdt o.a. in: 
. uit het magazijn halen van de artikelen met behulp van een bestelbon; 
. naar de juiste schappen brengen van de goederen met behulp van een transpalet (of andere 

hulpmiddelen). 
 

 Vullen van de schappen met de verschillende artikelen volgens de ontvangen instructies, controleren van 
de artikelen en wegnemen van beschadigde of verlopen artikelen, zodat de schappen er ordelijk uitzien. 
Dit houdt o.a. in: 
. informeren bij de rayonchef over de rangschikking van de goederen; 
. uitpakken van goederen met behulp van snijgereedschap en ze uitstallen in de schappen of displays; 
. etiketteren van de goederen volgens ontvangen instructies; 
. aanpassen van de aangeduide prijzen. 
 

 Zorgen dat de schappen er correct en ordelijk uitzien, zodat de klanten zin krijgen de uitgestalde producten 
te kopen. Hiertoe o.m.: 
. zorgen dat de schappen altijd gevuld zijn; 
. op de goede plaats terugzetten van artikelen, nadat slordige klanten ze verplaatst hebben. 

  
 

 

Bezwarende omstandigheden: 
 
 Gebruik van kracht om goederen op te tillen en ze in de (soms hoge) schappen te zetten.  

 
 Buigen en strekken om de artikelen in de etalages en schappen te kunnen plaatsen.  

 
 Hinder van tocht en stof in het magazijn. 

 
 Kans op verwondingen bij het gebruik van snijgereedschap.  Kans op letsel aan de rug bij het tillen van 

goederen. 
 

 


