
Althuisius Opslag B.V., onderdeel van de 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 sinds 1 juni 2018 volop in bedrijf. 
Voor dit DC zijn wij op zoek naar:

1. Smallegangentruck-chauffeurs (40 uur)
2. Heftruck-chauffeurs (40 uur)
3. Reachtruck-chauffeurs (40 uur)

Wil jij graag werken voor een groot logistiek dienstverlener en ligt jouw passie bij het opstarten, professionaliseren en 
uitbouwen van een optimale warehouse omgeving? Lees dan snel verder! 

Wij zoeken
In bovenstaande functie zorg je ervoor dat goederen op het juiste moment op de juiste plaats komen. Er is sprake van een 
groot magazijn met smalle paden en hoge stellingen. Oog voor de wet- en regelgeving ten aanzien van veiligheid en BRC is 
van belang.

De geschikte kandidaat heeft:

� Een geldig reach- en/of heftruckcertificaat, een certificaat voor de smallegangentruck is een pré;
� Recente ervaring op een reach- en/of heftruck;
� Ervaring met een Warehouse Management Systeem is een pré;
� Je bent woonachtig in de omgeving van Meppel;
� Je bent bereid om in ploegendienst en in het weekend te werken;
� Je bent representatief en verzorgd;
� Je bent flexibel, collegiaal en stressbestendig;
� Je werkt snel, effectief en zorgvuldig. 

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 Kooiker 
Logistiek ondernemingen werken zelfstandig in de markt. Binnen de groep combineren we kennis, flexibiliteit en kracht. De 
groep verzorgt transport, distributie en opslag binnen Europa. 

Solliciteren?
Mail dan je motivatie samen met je curriculum vitae (CV) o.v.v. ‘vacature Heftruckchauffeur’  t.a.v. Sylvia Hielkema via 
info@kooikerlogistiek.nl

Neem voor vragen over deze vacature contact op met Sylvia Hielkema, telefonisch bereikbaar via (0566) 62 97 15 
of mail via info@kooikerlogistiek.nl

Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

Diverse Heftruckchauffeurs (40 uur)

kooikerlogistiek.nl/vacatures


