Vacature Allround
Logistiek Medewerker

Hoe gaat jouw week er uit zien?
Als Allround Logistiek Medewerker zorg jij er samen met je collega’s voor dat chauffeurs op tijd
op hun volgende bestemming kunnen zijn. Je bent verantwoordelijk voor het laden en lossen
van trailers en containers met een heftruck, het klaarzetten en/of verplaatsen van pallets en de
algehele netheid van het magazijn.
Daarnaast ben je inzetbaar bij onze opdrachtgever(s) waar je de interne logistieke trajecten
begeleid. Je zorgt ervoor dat goederen zorgvuldig opgeslagen worden in ons warehouse of in
het warehouse van de klant, en tijdig worden uitgeleverd. Dankzij jouw accurate en efficiënte
manier van werken zijn de goederen van onze klanten bij ons altijd in goede handen!

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





Je bent beschikbaar voor de ploegendienst (3,4 of 5 ploegen);
Je bent ambitieus en een echte doorzetter;
Je hebt een zelfstandige werkhouding;
Je bent klantvriendelijk, flexibel, oplossingsgericht en stressbestendig. Daarnaast bezit
je een goede dosis humor en sta je positief in het leven;

Wij bieden
Wij zijn een dynamisch en sociaal familiebedrijf, waar hands on mentaliteit en eigen initiatief
naar waarde worden beloond. Verder bieden wij:




Salariëring conform de CAO voor het Beroepsgoederen Vervoer (TLN);
Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden;
Een dynamische werkomgeving met een informele en goede werksfeer. Met op zijn tijd
een borrel, een rondje karten, of een avond feesten met je collega’s!

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 jouw motivatie en C.V. naar gkoerhuis@schotpoortlogistics.eu
voor meer informatie kun je een kijkje nemen op de website of bellen naar 06-29571640
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