
Medewerker Logistiek ( magazijn / chauffeur ) 

Bij deze functie ligt de nadruk op:  

 Goederen ontvangst: uitpakken, controleren, opslaan, sorteren en administratie van inkomende goederen  

( nauwkeuring werken, handigheid, talent voor organisatie, ordenen en opruimen, technisch inzicht, secuur )    

 Goederen verzending: orders samenstellen, producten pikken, verpakken,  verzenden en administratie  

 (nauwkeurig werken, productkennis, organisatie en overzicht, ordenen en opruimen, degelijk en zorgzaam )  

 Afleveren en ophalen van goederen, kleine reparaties en klusjes onderweg. Chauffeurs werk. 

( Rijbewijs, voorzichtig in verkeer, representatief, aanpakken en behulpzaam, service mentaliteit, technisch) 

 Meedenken en werken aan verbeteren logistiek en service. Voorraadhoogte en bestellingen bijhouden.  

( gezond verstand, kennis van logistiek, administratieve vaardigheid, computer vaardigheid, overzicht ) 

Deze functie vereist een aanpak mentaliteit en actieve werkhouding. Werk zien en werk aanpakken. Lichamelijk sterk. 

Deze functie vereist talent voor organiseren, ordenen, overzichtelijkheid en opruimen. Magazijn ordenen en bijhouden. 

Deze functie vereist accuratesse en een streven naar perfectie. Foutloos willen en kunnen werken. Geen retouren of klachten. 

Deze functie vereist technisch inzicht en technische vaardigheid. Omgang met gereedschappen. Creatief technisch oplossen. 

Vereist is een service mentaliteit en dienstbare instelling. Communicatief en representatief omgaan met klanten en collega’s. 

Deze functie vereist zorg en respect voor producten en materialen. Beschadigingen voorkomen.Producten met zorg behandelen.  

Bij deze functie hoort productkennis en kennis van de toepassing. Dit vereist een leerhouding en interesse in verdieping. 

Deze functie vereist nauwkeurigheid en netjes werken. Goed rapporteren en noteren. Werkplek schoon en opgeruimd houden. 

Dit is een functie met ook klantcontact , en vereist  communicatie vaardigheden en representativiteit. 

 We zoeken : 

 Kennis / ervaring in logistiek werk en chauffeurs werk 

 Woonachtig nabij Oss  

 In bezit van rijbewijs en rij ervaring 

 Bereidheid tot flexibel werken /  chauffeurswerk kan uitlopen 

 Opleiding op MBO niveau of studerend hiervoor ( of studerend HBO ) 

 Verantwoordelijkheidsbesef ( omgaan met geld en waardevolle spullen ) 

 Ervaring met / interesse in magazijn werk en chauffeurs werk 

 Technisch inzicht en technische vaardigheid 

 Ervaring met werken met gereedschappen  

 Gevoel voor administratie en rapportage / computer vaardigheid 

 Belangstelling en talent voor organiseren, opruimen ordenen 

 Accuraat en netjes werken, zorg voor producten en materialen  

 Creatief, veelzijdig. Probleemoplossende en creatieve instelling. 

 Onderzoekende en leergierige werkhouding 

 Service gerichtheid en klantvriendelijke houding 

 Commitment, betrokkenheid, motivatie en drive ( geen 9 -5  mentaliteit ) 

 Communicatieve vaardigheid ( schriftelijke en mondeling )    

 Representativiteit , vriendelijkheid. Naar buiten kunnen treden. 

 Probleemoplossende en creatieve instelling 

 Eerlijke en betrouwbare mentaliteit 

 Flexibiliteit, aanpassingsvermogen en inleefvermogen 

 Volwassen zelfstandigheid  en discipline 

 Collegialiteit en teamgeest 

 Ambitie / enthousiasme / trots 


