
 

Binnen onze organisatiegroep DGZ-MCC-Vivee is er een vacature voor 
 

Interim medewerker logistiek - kadaverophalingen 
 
Bij DGZ, MCC en Vivee staat de klant centraal. We ondersteunen hem waar nodig, pakken 
samen mogelijke hindernissen aan en grijpen kansen. DGZ is dé betrouwbare partner van de 
Vlaamse veehouder, MCC is dé betrouwbare partner van de Vlaamse melkveehouder en de 
zuivelsector. Met hun gezamenlijke dochteronderneming Vivee versterken DGZ en MCC hun 
nauwe samenwerking en zetten verdere stappen in de ontwikkeling van hun dienstverlening. 
 
Een gezonde veestapel behouden, gezonde voeding afleveren en de kwaliteit verzekeren 
van rauwe melk is waar wij met onze klanten dagelijks naar streven. Onze klanten kunnen 
vertrouwen op DGZ, MCC en Vivee als toonaangevende oplossingsgerichte partners met 
een veelzijdig dienstenpakket. En wij zijn trots op onze klanten en hun onschatbare waarde 
voor de maatschappij. 

Wat is jouw functie? 

• Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van logistieke taken. Je haalt kadavers en 
stalen op bij klanten. 

• Je levert andere materialen. 

Wie zoeken wij? 

• Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs. 
• Je bezit een rijbewijs B. Rijden met een bestelwagen schrikt je niet af. 
• Lasten tillen is geen probleem. 
• Je kan zelfstandig werken. 
• Je bent nauwkeurig en hebt oog voor orde en netheid. 
• Je bent je bewust van het belang van hygiënisch werken. 
• Je hebt, bij voorkeur, affiniteit met de landbouwsector.  

Wat bieden wij jou? 

• Een interimcontract met de optie van een vast contract. 
• Een gevarieerde voltijdse functie. 
• Je werkt vanuit onze site in Torhout. 
• Uiteraard horen daar een marktconform salaris en diverse extralegale voordelen. 
  



 

 

Interesse? 

Spreekt dit alles je aan en wil je graag in ons team aan de slag gaan? Mail dan je 
sollicitatiebrief met cv naar vacatures@dgz.be.  
 
Als je nog vragen hebt over deze functie kan je terecht bij Dennis Van den Eeden, hoofd 
logistiek, op tel. 0497/83 48 79 of e-mail: dennis.vandeneeden@mcc-vlaanderen.be. 
 
Wil je nog iets meer weten over DGZ of MCC? Neem dan eens een kijkje op onze websites: 
www.dgz.be / www.mcc-vlaanderen.be. 
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