
Allround 
Logistiek Medewerker 

Fulltime (36 uur, 2-Ploegen) 

Als Allround Logistiek Medewerker ga je ervoor zorgen dat het proces rondom de levering, opslag en 
verzending van onze producten richting onze klanten soepel verloopt. Je gaat zorgen voor de aanvoer van 
de juiste verpakkingsmaterialen zodat de verpakkingen gemaakt kunnen worden. Wanneer de producten 
gereed zijn ga je ervoor zorgen dat deze op de juiste plaats en tijd afgevoerd worden. Dit doe je voornamelijk 
op de heftruck. 

Dit bieden wij:
• Een goed salaris dat afhankelijk is van verschillende 

factoren dat ligt tussen €2300 en €2750 bruto per 
maand op basis van 36 uur. Dit is exclusief ploegen 
toeslag.

• Ploegen toeslag van 16% voor 2 ploegen 
• 8% vakantiegeld, 25 vakantiedagen een goede 

pensioensregeling;
• De mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en 

cursussen.

Meegroeien in een vooruitstrevend bedrijf? Solliciteer dan nu!

Solliciteren:
Graag ontvangen wij je CV voorzien van motivatie op recruitment@totalpackaging.nl.
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 Eefje Vrenegoor (bereikbaar maandag t/m donderdag)
Voor meer informatie, neem een kijkje op de website www.totalpackaging.nl en bekijk onze leuke 
bedrijfs- en wervingsfi lm.

Daarnaast:
•  Maak je pakbonnen, palletkaarten en vrachtbrieven;
• Houd je de logistieke mailbox bij;
• Los je vrachtwagens met de heftruck of elektrische 

pallet truck;
• Registreer je de verbruikte materialen en de 

voorraad in ons systeem;
• Houd je het magazijn netjes zodat we allemaal in 

een schone werkomgeving aan de slag kunnen.

Wil jij werken met de 
mooiste merken?

Jouw kwaliteiten:
• Je hebt ervaring in een logistieke functie of  

affi niteit met logistiek;
• Je bent in het bezit van een heftruckcertifi caat 

of bent bereid deze te halen via ons;
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en 

geschrift;
• Je bent nauwkeurig, werkt netjes en neemt de 

veiligheidsvoorschriften van Total Packaging in 
acht;

• Je bent bereid om in 2 ploegen te werken.

Wie zijn wij?
• De Total Packaging groep is dé 

maatwerkspecialist in de verpakkingsindustrie.
• Wij verkopen, ontwikkelen en produceeren 

onderscheidende verpakkingsproducten in vijf 
productgroepen; vouwkartonnage, omplakte 
kartonnage, kokers, vacuümvormen en fulfi lment.

• Wij maken verpakkingen voor o.a. Rituals, 
Heineken, Unilever, Hema, Mars en Nespresso.


