Logistiek Medewerker(s) m/v (40 uur)

Althuisius Opslag B.V., onderdeel van Kooiker Logistiek, is flink in ontwikkeling, de afgelopen jaren
flink gegroeid en wil de komende jaren doorgroeien. Om ons DC’s in Leeuwarden en Meppel samen
met collega’s optimaal in bedrijf te houden zijn wij op zoek naar Logistieke Medewerkers:
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 Medewerker bij Althuisius Opslag B.V. zorg jij ervoor dat goederen op het juiste moment op de
juiste plaats komen. Je draagt zorg voor het in ontvangst nemen, controle van de binnengekomen goederen en
uitvoering geven aan loods werkzaamheden.
Werkzaamheden:
In ontvangst nemen en controleren van de binnengekomen goederen;
Uitvoeren van loods werkzaamheden volgens klant specifieke wensen;
Zorgdragen voor orde en netheid binnen het magazijn;
Werken volgens procedures en wetgeving;
De geschikte Logistiek Medewerker heeft:
Een geldig Reach en/of heftruckcertificaat;
Meerdere jaren relevante ervaring in een vergelijkbare functie;
Ervaring met een Warehouse Management Systeem (WMS) is een pré;
Je hebt geen problemen met het werken in verschoven diensten en/of bent bereid om in ploegen te werken;
Je bent woonachtig in de omgeving van Leeuwarden / Meppel; of je woont op deze lijn;
Je bent servicegericht, enthousiast, denkt in oplossingen;
Je bent flexibel, collegiaal en stressbestendig;
Je werkt snel, effectief en zorgvuldig.
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Wij bieden
Een uitdagende functie waarbij je binnen een nieuwe werkomgeving een bijdrage kunt leveren aan een optimaal
lopend logistiek proces. Daarnaast bieden wij een marktconform salaris en diverse opleidingsmogelijkheden.
Althuisius Opslag is samen met een aantal andere logistieke ondernemingen, onderdeel van Kooiker Logistiek. De
ondernemingen van Kooiker Logistiek werken zelfstandig in de markt. Binnen de groep combineren we kennis,
flexibiliteit en kracht. De groep verzorgt transport, distributie en opslag binnen Europa.

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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