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KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?  

 

Wij hebben de volgende functies vacant:  

  

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER ORDERADMINISTRATIE m/v  

Ter ondersteuning van onze planning zijn wij op zoek naar een sociaal, proactief en breed inzetbare medewerker. Als   

administratief medewerker ben je verantwoordelijk voor het correct invoeren, controleren en verwerken van de orderstroom.   

Tevens sta je bezoekers correct te woord en stel je je flexibel op door naast je eigen werkzaamheden ook andere afdelingen   

te assisteren op administratief gebied. Voor deze functie vragen wij een afgeronde mbo niveau 3 opleiding en een  

inzetbaarheid van minimaal 24 uur per week. 

 

MEEWERKEND VOORMAN LOGISTIEK m/v 

Als Meewerkend Voorman inventariseer en verdeel je, in samenspraak met de teamleider Logistiek en afdeling Planning, de te  

verrichten magazijn- laad/los werkzaamheden over circa 10 medewerkers. Je coördineert de uitvoering van de werkzaamheden  

efficiënt, je lost routineproblemen op en springt bij waar nodig. Kerntaken van deze functie zijn: 

- Beheren van de goederenstroom;  

- Controleren van picklijsten, pakbonnen, retourbonnen en het inventariseren van de voorraad; 

- Dagelijkse aansturing van logistiek medewerkers; 

- Zorgdragen voor het juist laden van de vrachtwagens; 

- Toezien op een veilige, gezonde en plezierige werkomgeving en –sfeer;  

- Werktijden liggen tussen 07:30 uur en 23:00 uur, afhankelijk van het werkaanbod. Er wordt in twee diensten gewerkt.   
 

LOGISTIEK MEDEWERKER m/v 

Als logistiek medewerker draag je de zorg en verantwoording voor het correct inslaan, uitgeven en verzenden van  

(pallet)goederen. Je scant en sorteert stukgoed en verplaatst de goederen naar de juiste locatie. Daarnaast controleer je  

vrachtbrieven nauwkeurig, zodat de voorraadgegevens betrouwbaar zijn. Om de week werk je in de avondploeg en zorg je  

voor een juiste belading van onze vrachtwagens. Je weet van aanpakken en bent flexibel inzetbaar. De werktijden liggen  

tussen 07:30 uur en 23:00 uur, afhankelijk van het werkaanbod.  
 
 

BEN JE GEÏNTERESSEERD EN HEB JE ERVARING IN ÉÉN VAN BOVENSTAANDE FUNCTIES, KOM DAN ONS TEAM VERSTERKEN!  

Stuur jouw motivatiebrief met cv naar personeelszaken@noordendorp.nl  

Voor vragen kun je contact opnemen met Rianne ten Vregelaar, tel. 053 – 572 18 94. 

 

Noordendorp Transport B.V. is een 

dynamisch bedrijf voor transport, opslag en 

logistiek, gevestigd in Haaksbergen. Met 

professionele en gemotiveerde 

medewerkers en een uitgebreid modern 

wagenpark levert zij uw goederen snel en 

vakkundig af.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Met een opslagruimte van 15.000m2 

verzorgd  Noordendorp de in- op- en uitslag 

van een groot scala aan goederen. Voorzien 

van barcode worden goederen zorgvuldig 

en overzichtelijk opgeslagen waarbij deze 

realtime traceerbaar zijn. 

 

Noordendorp is gegroeid van een 

traditionele transporteur naar een 

logistieke dienstverlener, dat voor ieder 

vraagstuk een passende oplossing heeft. 

Noordendorp staat 24 uur per dag en  

7 dagen in de week voor u klaar. 

 


