
 

Logistiek Medewerker – februari 2021 

Vacature Logistiek Medewerker 

Wil jij werken als logistiek medewerker voor een winstgevende producent in kunststof profielen? Wij 
zijn per direct op zoek naar een logistieke kracht die in het bezit is van zijn heftruckcertificaat (of bereid 
is om deze te halen). Wil jij gaan knallen voor ons bedrijf en werkzaam zijn binnen een hecht team? Dan 
hebben wij dé vacature voor jou, dus solliciteer snel! 
 

Logistiek Medewerker 
 
Functie 
Als logistiek medewerker verricht je diverse werkzaamheden zoals o.a.; het verwerken van verschillende 
goederen, het orderpicken van goederen, het ontvangen van goederen en het laden en lossen van 
vrachtwagens. Daarnaast hoort het verzendklaar maken van goederen ook bij de dagelijkse taak. Bij deze 
werkzaamheden zijn nauwkeurigheid en zorgvuldigheid van groot belang.  
 
In deze functie krijg je tevens de kans om door te groeien naar een functie als allround logistiek 
medewerker waarbij werkzaamheden als Magazijnbeheer en Transportplanning onderdeel worden van 
je verantwoordelijkheden.  
 
 
Wat ga je doen? 

• Ontvangen- en verzorgen van de opslag van goederen. 
• Administratieve werkzaamheden verrichten, in verband met de goederenstroom.  
• Goederen gereed maken voor verzending. 
• In- uit- en ompak werkzaamheden. 
• Magazijn op orde houden. 
• Laden & lossen van vrachtwagens middels een heftruck. 

 
 
Wij vragen van jou dat je: 

• Een MBO opleiding hebt richting Logistiek 
• Gestructureerd en gedisciplineerd kan werken. 
• Zowel in teamverband, als zelfstandig kan presteren.   
• In het bezit bent van een heftruckcertificaat. 
• Ervaring hebt in de logistiek/magazijn.  

 
 
Aanbod 
Naast een ondernemende, creatieve, internationaal gerichte werkomgeving, biedt Enitor Primo een 
uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden. Binnen onze organisatie zijn volop doorgroei- en 
opleidingsmogelijkheden. 
 
Informatie 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer S. Heeringa, Hoofd 
Logistiek. Telefoonnummer 0511 541700. 
 
Sollicitatie 
Je sollicitatie met cv kun je tot en met 20 maart 2021 sturen naar:  
Afdeling HRM, per e-mail  NLhrm@primo.com 
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