Logistiek Coördinator m/v (40 uur)
Meppel
Althuisius Opslag B.V., onderdeel van Kooiker Logistiek, is flink in ontwikkeling, de afgelopen jaren
flink gegroeid en wil de komende jaren doorgroeien. In samenwerking met zuivelproducent
FrieslandCampina is een compleet nieuw distributiecentrum (DC) in Meppel opgezet. Dit DC is
vanaf 1 juni 2018 volop in bedrijf. Om dit DC samen met collega’s optimaal in bedrijf te houden zijn
wij op zoek naar een Logistiek Coördinator:
Wil jij graag werken voor een grote Logistieke Dienstverlener en ligt jouw passie bij het professionaliseren en
uitbouwen van een optimale warehouse omgeving? Lees dan snel verder!
Wij zoeken:
Als Logistiek Coördinator bij Althuisius Opslag B.V. ben jij verantwoordelijk voor de contacten met de
chauffeurs en de werkzaamheden m.b.t. coördinatie in-, op- en uitslag van het distributiecentrum in Meppel,
ook kan het voorkomen dat incidenteel vergelijkbare werkzaamheden in ons warehouse in Heerenveen en
Leeuwarden uitgevoerd dienen te worden.
Aanvullende verantwoordelijkheden:
Je bent verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de logistieke en administratieve processen;
Je bent het aanspreekpunt voor de chauffeur en klant. In samenwerking met de klant kom je tot de best
mogelijke oplossingen om de processen continue te verbeteren;
Je begeleidt het orderproces en geeft orders vrij;
Je bent mede verantwoordelijk voor de correcte voorraadadministratie voor onze klanten;
Je verzorgd de ontvangst van chauffeurs en de opmaak en controle van transportdocumenten;
Je begeleidt de goederenstroom in het Warehouse Management Systeem (WMS).
De geschikte Logistiek Coördinator heeft:
MBO+/HBO werk- en denkniveau;
Bij voorkeur meerdere jaren ervaring in een vergelijkbare functie in de tansport / logistieke sector;
Geen moeite met veranderingen en is initiatiefrijk;
Bij voorkeur ervaring met een Warehouse Management Systeem (WMS);
Je hebt geen problemen met het werken in verschoven diensten;
Je hebt geen problemen met het meedraaien in een consignatierooster;
Je bent zowel inzetbaar in Meppel als Leeuwarden;
Je bent servicegericht, enthousiast, denkt in oplossingen en neemt initiatief;
Je bent stressbestendig, klantgericht en communicatief sterk;
Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in
woord en geschrift (Duits is een pré).
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Wij bieden
Een uitdagende functie waar je de verantwoordelijk en vrijheid krijgt om nieuwe logistieke concepten
te ontwikkelen en te realiseren in de dienstverlening. Daarnaast bieden wij een marktconform salaris
en diverse opleidingsmogelijkheden.
Solliciteren?
Neem voor vragen over deze vacature contact op met S. Klaver, Logistiek manager bij Kooiker Logistiek.
Telefonisch bereikbaar via 06 - 58 81 59 74 of mail via vacature@kooikerlogistiek.nl
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