Vacature Allround Logistiek Medewerker
(2-ploegendienst)

Hoe gaat jouw dag er uit zien?
Als nieuwe medewerker bij Schotpoort Logistics zal je worden aangestuurd door jouw
locatie manager op één van onze verschillende opslag locaties. Je werkt in een 2ploegendienst en jouw werkzaamheden zien er als volgt uit:


Het verladen van de goederen aan de hand van laadlijsten;



Afvoeren en in opslag zetten van geproduceerde goederen binnen de opslaghallen;



Kwaliteitscontrole op de inkomende en uitgaande goederen;



Het naleven van de werkopdracht en de bijbehorende werkinstructies;



Aanbrengen van stickers op de diverse producten die zijn klaargezet;



Het constateren van manco’s tekortkomingen en beschadigingen bij het laden en
lossen van goederen en het melden hiervan aan de (in) direct leidinggevende;



Het controleren en het op de juiste wijze gebruik maken van het
transportmaterieel;



Het reinigen en in goede staat houden van het transportmiddel en de uitrusting;



Zorg dragen voor orde en netheid in het Warehouse;



Contact opnemen met de indirect leidinggevende zodra zich omstandigheden
voordoen, waarin hij/ zij niet mag of kan beslissen;



Tevens het signaleren en melden van manco’s en/ of beschadigingen aan materieel
en Warehouseoutillage.

Ben jij de juiste kandidaat?
Voor de functie Allround Logistiek Medewerker vragen wij het volgende:


MBO werk- en denkniveau;



Minstens 1 á 2 jaar relevante werkervaring;



Je bent in het bezit van rijbewijs B en een heftruckcertificaat;

Extra vaardigheden:


Accuraat kunnen werken.
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Wij bieden
Wij zijn een dynamisch en sociaal familiebedrijf, waar hands on mentaliteit en eigen
initiatief naar waarde wordt beloond. Persoonlijke ontwikkeling wordt gezien en
gestimuleerd, en door onze brede dienstverlening zijn er zeker carrière mogelijkheden.
Daarnaast bieden wij:


Salariëring conform de CAO voor het Beroepsgoederen Vervoer (TLN);



Vakantiedagen conform de CAO voor het Beroepsgoederen Vervoer;



Een dynamische werkomgeving met een ongekend goede werksfeer.

Enthousiast?
Wil je graag bij ons komen werken? Reageer snel en wellicht zit jij binnenkort bij ons aan
tafel om onder het genot van een kop koffie samen de mogelijkheden door te spreken!
Stuur nu je motivatie en CV naar Gerard Koerhuis gkoerhuis@schotpoortlogistics.eu
voor meer informatie kun je tevens bellen naar 0313-673905
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