Logistiek Medewerker
Grondstoffenmagazijn
Voor onze afdeling Warehouse zijn wij vanwege het pensioneren van één van onze collega’s
opzoek naar een collega Logistiek Medewerker Grondstoffenmagazijn!
Als Logistiek medewerker ben je samen met je collega-Logistiek Medewerker verantwoordelijk
voor het bestellen van alle grondstoffen die nodig zijn voor het maken van onze koek. Je volgt de
bestellingen en houdt de voorraden nauwkeurig bij, zodat de fabriek altijd de benodigde
grondstoffen op voorraad heeft. Je rapporteert aan de Teamleider Warehouse.
Jouw verantwoordelijkheden
• Verantwoordelijk voor het bestellen van grondstoffen en het onderhouden van contact met
leveranciers;
• Het ontvangen en controleren van grondstoffen volgens de ingangscontrole instructies;
• Het opslaan van grondstoffen volgens de hiervoor geldende richtlijnen;
• Het op de juiste wijze inboeken van de ontvangen grondstoffen en de complete verdere
administratieve verwerking;
• Het bijhouden van de voorraden van grondstoffen.
Wie jij bent
Jij bent een Logistiek Medewerker met relevante ervaring binnen een productieomgeving en naast dat
je in het bezit van van de benodigde inhoudelijke kennis en skills, durf je ook kritisch naar
werkzaamheden te kijken en met verbetervoorstellen te komen. In deze functie is het, in verband met
contact met leveranciers, belangrijk dat je de Engelse taal beheerst. Ook heb je een groot
verantwoordelijkheidsgevoel en is accuraat werken voor jou de normaalste zaak van de wereld.
Verder beschik je over:
• Minimaal MBO-3 werk- en denkniveau;
• Aantoonbare ervaring met logistieke processen;
• Goede beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal;
• Kennis van computerprogramma's (MS Office);
• Kennis van Enterprise 1 en MES is een pre;
• Kennis van Arbo, veiligheid, GMP;
• In bezit van een heftruck en reachtruck diploma en/of de bereidheid deze te behalen;
• Bereidheid om incidenteel over te werken.

Wat biedt Verkade jou?
Wij bieden je een unieke kans om te werken bij een groot internationaal FMCG bedrijf met bekende
Hollandse merken. De bedrijfscultuur is informeel met veel aandacht voor teamwork en resultaat. Je
hebt binnen deze functie veel verantwoordelijkheden en een breed takenpakket waarin je al je
kwaliteiten kwijt kunt.
Een aantal van onze arbeidsvoorwaarden:
- Salarisindicatie € 2.220 - € 2.689 bruto per maand op basis van fulltime (36 uur) en afhankelijk
van werkervaring;
- Contract voor bepaalde tijd (12 maanden) met uitzicht op een vast dienstverband;
- 34 vakantiedagen;
- Pensioen conform de CAO Zoetwaren.

Geïnteresseerd?
Stuur je motivatie en CV naar Koninklijke Verkade NV, ter name van Kitty van der Meij, HR Adviseur,
naar werkenbij@pladisglobal.com onder vermelding van ‘Vacature Logistiek Medewerker’.
- Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld -

