Expeditie medewerker
Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een logistieke kanjer. Heb jij affiniteit met
techniek én houd je van logistieke uitdagingen? Dan biedt deze opdrachtgever een
gevarieerde fulltime baan in Emmeloord met volop ruimte voor ontwikkeling.
Zij zijn al 40 jaar een begrip in de Noordoostpolder, Zuidwest Friesland en de
randgemeenten daaromheen. Zij zijn een betrokken en betrouwbare partner en hechten
veel waarde aan duurzame relaties met de klanten. Ze hebben een passie voor techniek en
leveren kwalitatief hoogwaardige producten en diensten waarbij hun excellente service en
ervaring in de markt van meerwaarde is voor de klant. Bij alles wat zij doen, staat onze klant
centraal. Ze ontzorgen, denken mee en leveren advies op maat.
Inhoud van de functie:
In de rol van expeditie medewerker ben je flexibel inzetbaar en hoofdzakelijk
verantwoordelijk voor verwerking van de goederenstroom. Je helpt mee bij de productie van
kentekenplaten, het mengen van verf en bent back-up voor onze eigen bezorgdienst. In ons
vakgebied blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen. Vergaar je productkennis door het
volgen van cursussen bij leveranciers en het bezoeken van beurzen. Je werkzaamheden
zullen voornamelijk bestaan uit:
•
•
•
•
•

Orderverwerking van in- en uitgaande goederen.
Productie van kentekenplaten.
Verf mengen.
Op orde houden van het magazijn.
Back-up van onze bezorgdienst.

Wat bieden zij:
Zij bieden een contract van 7 maanden met 1 maand proeftijd met uitzicht op een vast
dienstverband waarbij ze je in eerste instantie opleiden in de werkplaats in Emmeloord.
Daarnaast bieden zij een goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden. Onze
opdrachtgever kent een zeer collegiale, informele en gedreven werkomgeving met een
actieve personeelsvereniging met veel teamuitjes en activiteiten. Voor jou zijn er volop
mogelijkheden voor opleidingen, persoonlijke ontwikkeling en groei. Kortom, er ligt hier een
uitdagende fulltime functie voor je klaar met veel ruimte voor eigen inbreng en doorgroei.

Past dit bij jou?
Je bent technisch, bekend met hydrauliek en elektro, representatief en kunt goed met
mensen overweg. Je houdt van variatie. Je hebt een rijbewijs. Je beschikt over voldoende
computervaardigheden. Je ziet het als een uitdaging om klanten efficiënt te helpen bij
technische vraagstukken. Je werkt graag in een klein team. Wat vragen we nog meer?
•
•
•
•
•

Afgeronde (technische) MBO niveau 3 of 4 opleiding.
Passie voor techniek.
Goede contactuele en commerciële eigenschappen.
Je kan goed zelfstandig en in teamverband werken en controleert je eigen
werkzaamheden.
Bij voorkeur woonachtig in de (directe) omgeving van Emmeloord.

Meer informatie of solliciteren?
Wil je meer informatie en/of solliciteren? Bel gerust met Luuk Wink Training @ Advies,
Roel Wink 0630 22 39 25, of stuur direct cv met motivatie naar roel@luukwink.nl

