WIL JIJ ALS

LOGISTIEK MEDEWERKER
DE WERELD MOOIER MAKEN?

VACATURE
Pas jij binnen ons profiel?
• Opleidingsniveau: MBO niveau 4
• Ervaring met een ERP systeem
• Sterke communicatieve eigenschappen
(Nederlands, Engels en Duits)

• Zelfstandige multitasker die stressbestendig is
• Accuraat, nauwkeurig, energiek en flexibel
• Heftruck certificaat is een pré
• Verantwoordelijk en klantgericht
• Je draagt verbeterprocessen aan en blijft ze monitoren

Functie Logistiek medewerker [full-time]
Als logistiek medewerker ben je verantwoordelijk voor een correcte
verpakkingswijze en doorstroom van goederen, zowel intern als
extern. Met de directe ondersteuning van een andere logistiek
medewerker voer je werkzaamheden uit als goederen ontvangst,
goederen controle, uitgaande goederen, (intern) transport en
administratie in een ERP systeem. Het is een grotendeels zelfstandige
functie waarbij een structurele werkwijze en coördinatie vermogen
essentieel zijn. Je draagt verbeterprocessen aan en blijft deze
monitoren door middel van logistieke rapportages. Een continu
proces met de focus op het optimaliseren van alle logistieke
processen en projecten. Dit alles met als doel, ons logistieke systeem
naar het volgende level te brengen.
Wij bieden jou
• Een marktconform salaris tussen de
€ 2.000,- en €2.750,-, afhankelijk van ervaring
• Voorwaarden aan de hand van CAO Metaal
& Techniek
• Werk binnen een groeiende organisatie

Hoe ziet je dag er uit?
• Je neemt de dagplanning door met je collega, zet taken
uit en je blijft monitoren hoe de planning verloopt
• Je denkt continu vooruit en anticipeert hierop
• Je bent verantwoordelijk voor het complete logistieke
proces inclusief administratie in een ERP systeem
• Je zorgt voor een veilige en schone werkplaats

Interesse?
Stuur je motivatie met CV ter attentie van
Christel van Berlo
cvberlo@creative-production.nl

Meer informatie?
Voor meer informatie over de functie kun je een mail
sturen naar cvberlo@creative-production.nl of bezoek je
onze website, www.creative-production.nl.

Onder vermelding van de functie
‘Logistiek Medewerker’.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet
op prijs gesteld.

where steel comes to life

