LOGISTIEK MEDEWERKER
Werk jij graag in een dynamische logistieke werkomgeving, ben je een echte aanpakker en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging met
voldoende ontwikkelingsmogelijkheden? Twijfel dan niet en kom ons team versterken!
Als logistiek medewerker zorg je voor het correct inslaan, uitgeven en verzend gereedmaken van goederen. Je scant en sorteert de
binnenkomende goederen en verplaatst dit naar de juiste locatie. Daarnaast controleer je de goederen en vrachtbrieven nauwkeurig,
zodat voorraadgegevens betrouwbaar zijn en onjuistheden tijdig gesignaleerd worden. Samen met het team draag je dagelijks de
verantwoording voor een geordende, veilige, gezonde en plezierige werkomgeving en –sfeer.
Tevens behoren het laden en lossen van vrachtwagens met een grote diversiteit aan goederen tot de dagelijkse werkzaamheden. Onder
toezicht van de meewerkend voorman zorg jij ervoor dat de vrachtwagens correct geladen en gezekerd worden.
De werktijden liggen tussen 07:30 uur en 22:30 uur, afhankelijk van het werkaanbod. Er wordt in twee verschillende diensten gewerkt.
Functie-eisen
- MBO werk- en denkniveau;
- Meerdere jaren ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur bouw-/productie gerelateerd;
- Heftruckcertificaat / reachtruckcertificaat is een pre;
- Flexibel, stressbestendig, sociaalvaardig, zelfstandig, kwaliteitsgericht, oplossingsgericht en verantwoordelijkheidsgevoel.
Wij bieden jou
- Een gedreven en enthousiast team van medewerkers;
- Een stabiele en informele werkomgeving;
- Werken met innovatieve geautomatiseerde systemen;
- Mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling;
- Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform ons HR-beleid en cao.
Waar ga je werken?
Noordendorp Transport B.V. is de verbindende schakel in de logistieke keten. Naast een professioneel en gemotiveerd team aan
medewerkers, beschikt zij over een uitgebreid wagenpark voor groot en klein transport en een warehouse van ruim 15.000 m2.
Noordendorp is specialist in transport en opslag van bouw-, productie- en voeding gerelateerde goederen.
Solliciteren
Geïnteresseerd? Stuur jouw motivatiebrief met cv naar personeelszaken@noordendorp.nl
Voor vragen kun je contact opnemen met Rianne ten Vregelaar, tel. 053–5721894.
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