VACATURE LOGISTIEK MEDEWERKER

Wat doen wij?
Joannusmolen, gevestigd in Cuijk, is een Nederlands familiebedrijf dat actief is in de levensmiddelen
sector. Vanuit duurzame uitgangspunten richten wij ons specifiek op biologische
consumentenproducten. Wij zijn de laatste jaren sterk gegroeid. Ondanks dat we 35 jaar bestaan,
heerst er binnen Joannusmolen een start-up mentaliteit. Daarnaast ervaren we een continue drive om
vanuit kansen en technologische ontwikkelingen, met innovatieve producten op de markt te komen om
onze consument te verrassen!
Wie zijn wij?
Wij zijn een informeel team en werken hard om onze doelen te bereiken, maar we houden ook van
gezelligheid. Zo hebben we een actieve personeelsvereniging en luiden we jaarlijks de zomer in met
een barbecue voor het hele team en hun partners en kinderen. Juist doordat we een overzichtelijk
bedrijf hebben, zijn de communicatielijnen kort, kent iedereen elkaar en kunnen we zo bij elkaar
binnen lopen op de productievloer of kantoor.
Wie zoeken wij?
Door de groei van internationale afzetmarkten en de bijbehorende ambitie van onze organisatie, zijn
wij ter uitbreiding van ons logistieke team op zoek naar een:

Logistiek medewerker
(40 uur)
Wat ga jij doen?
• Je draagt zorg voor het verzamelen, administratief verwerken en transporteren van goederen
met de heftruck. Dit doe je zowel voor binnenkomende –als uitgaande goederen. De uitdaging
op dit moment ligt in het transporteren van dure, lange goederen in een krappe ruimte.
• Je ontvangt, controleert, sorteert en plaatst de binnenkomende- en uitgaande goederen,
conform de HACCP-norm, en zorgt ervoor dat dit alles soepel en snel verloopt.
• Je benut optimaal de beschikbare ruimte en middelen en zorgt voor een slimme en snelle
routing.
• Je verzorgt tevens het interne transport van de ene naar de andere productiehal.
• Je maakt vrachtbrieven en draagt zorgt voor de dagelijkse administratieve verwerking in het
systeem.
• Je onderhoudt contacten met transporteurs..

Functie eisen
• Je beschikt over een VMBO/ MBO werk- en denkniveau.
• Je kunt werken met geautomatiseerde systemen en kunt bij voorkeur werken met desadv
–level 4.
• Je beschikt over een geldig heftruckcertificaat (of anders verlengen wij deze met een
cursus)
• Jij bent iemand die de handen uit de mouwen wil steken, probleemoplossend en
zelfstandig kan werken.
• Je bent nauwkeurig en orde en netheid staan bij jou hoog in het vaandel. Daarnaast heb
je een pro-actieve houding en ben je flexibel.
• Je spreekt en schrijft goed Nederlands.
• Tot slot, voel je je thuis in een informeel bedrijf waarin vrijheid en verantwoordelijkheid
hand in hand gaan.

Aanbod

Een veelzijdige, zelfstandige functie in een dynamische organisatie met een passie voor biologische
food! Je wordt onderdeel van een enthousiast team dat dagelijks bezig is met het bouwen aan een
mooi bedrijf in de natuurvoedingssector. Wij bieden een zeer afwisselende functie binnen een
internationaal georiënteerde en informele organisatie met duurzame uitgangspunten, waarbij vrijheid
en verantwoordelijkheid hand in hand gaan. Uiteraard zijn de primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden conform de zwaarte van de functie en is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
Interesse?
Ben jij die fijne collega die wij zoeken? Stuur dan vandaag nog je CV met sollicitatiebrief, onder
vermelding van de vacaturenaam, ter attentie van mevr. Wendy Kruikemeijer, HR Manager,
HR@joannusmolen.nl
Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op onze website www.joannusmolen.com en voor
inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de heer Pepijn Thönissen, Productiemanager, tel.nr:
+31 (0)485-330600.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

