
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 wordt momenteel gebouwd aan 
een compleet nieuw distributiecentrum (DC) in Meppel. Dit DC is vanaf 1 juni 2018 volop in bedrijf. Om dit DC samen 
met collega’s optimaal in bedrijf te krijgen zijn wij op zoek naar leerlingen Logistiek Medewerker.

Wil jij graag aan de slag voor een groot Logistiek Dienstverlener en jezelf ontwikkelen in de logistiek? Lees dan snel verder!

Wij zoeken
Wij zijn op zoek naar enthousiaste leerlingen die gaan starten (of al bezig zijn) met een leerwerktraject BBL-opleiding Logistiek. 

Als leerling Logistiek medewerker voer je werkzaamheden op de vloer uit. Je neemt binnengekomen goederen in ontvangst en 
controleert deze. Je voert loods werkzaamheden uit volgens klant specifieke wensen en zorgt voor orde en netheid in het 
magazijn. Jij behoudt het overzicht en gaat gestructureerd te werk. Je weet van aanpakken, werkt zelfstandig en helpt graag 
andere collega's. De kennis krijg je van school en de ervaring kun je bij ons opdoen. 

Wij bieden je in beide functies:

� een leerplek voor minimaal 4 dagen per week;
� goede begeleiding;
� uitdagende opdrachten;
� afwisselende werkzaamheden;
� een leuke werksfeer;
� bijverdienen in de vakanties of avonduren.

Volg je een logistieke opleiding op MBO of HBO niveau, ben je woonachtig in de omgeving Meppel en op zoek naar
een leerplek? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Althuisius Opslag
Althuisius Opslag is samen met een aantal andere logistieke ondernemingen, onderdeel van Kooiker Logistiek B.V.. De 
ondernemingen binnen 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.

Vragen of meer weten?
Neem voor vragen over deze vacature contact op met Sylvia Hielkema, Personeelsfunctionaris bij Kooiker Logistiek. Telefo-
nisch bereikbaar via (0566) 62 97 15 of mail via info@kooikergroepgrou.nl

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

Leerlingen: Logistiek medewerker (32 uur)

kooikergroepgrou.nl/vacatures


