Zoek jij een nieuwe uitdaging
in de verpakkingsindustrie?
Wij zoeken op korte termijn
een enthousiaste en ervaren

Logistiek Medewerker
Als Logistiek medewerker ben je verantwoordelijk voor het aanvoeren van verpakkingsmateriaal en
hulpgoederen, afvoeren van gereed product naar en van de productieafdelingen, zodanig dat deze
tijdig op de gewenste plek aanwezig zijn.

Hier herken jij jezelf in:

• Ervaring in soortgelijke functie is een pré.
• In het bezit van een heftruckcertificaat.
• Beschikbaar in 2 ploegen.

Jouw kwaliteiten:
•
•
•
•
•

Overzicht, heeft overzicht in het totaalproces.
Stressbestendig, heeft een vooruitziende blik.
Werkt netjes en schoon.
Goede beheersing van de Nederlandse taal.
Aandacht hebben voor veiligheid en voor het
correct en op tijd uitvoeren van transporten.
• Toont eigen initiatieven.
• Flexibele instelling, je reageert goed op
veranderingen.

Wat kun je verwachten:
Wat je vooral binnen Total Packaging proeft, is de
ambitie van specialisten die samen iets bijzonders
willen neerzetten. Mensen die elkaar vanuit hun
eigen discipline niet alleen aanvullen, maar ook
inspireren om out-of-the-box te denken. Binnen
Total Packaging is er alle ruimte jezelf te
ontwikkelen met behulp vanopleidingen en
workshops. Uiteraard mag je bij deze functie
marktconforme arbeidsvoorwaarden verwachten.

Dit vind je leuk om te doen:

• (Her-)structureren en organiseren van het
logistieke proces.
• (Her-)structureren en organiseren van het
voorraadbeheer.
• Verantwoordelijk voor de dagelijkse planning
van het logistieke proces.
• Met diverse transporteurs het vervoer
regelen van de te verzenden goederen,
materialen et cetera.
• Maken van pakbonnen, palletkaarten en
vrachtbrieven.
• Organiseren/initiëren van de
periodieke voorraadtelling die door de
magazijnmedewerkers wordt uitgevoerd.
• Afboeken/bijwerken van de verbruikte
materialen, grond- en hulpstoffen in ERP/WMS.
• Registreren en inboeken van de grond- en
hulpstoffen, halffabricaten en materialen die
binnen komen in onze magazijnen.

Wie zijn wij?

• De Total Packaging groep is dé
maatwerkspecialist in de verpakkingsindustrie.
• Wij maken verpakkingen voor o.a. Rituals,
Heineken, Unilever, Samsung, Hema, Mars,
Boldking en Nespresso.

Meegroeien in een vooruitstrevend bedrijf? Solliciteer dan nu!
Solliciteren:
Heb je vragen dan kan je altijd contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch op (0)341 – 23 20 28 je
kunt dan vragen naar Esther Luth of Eefje Vrenegoor. Voor meer informatie, neem een kijkje op de
website www.totalpackaging.nl en bekijk onze leuke bedrijfs- en wervingsfilm.

