VACATURE
Vanwege uitbreiding van de werkzaamheden op de afdeling ondersteunende diensten zoeken wij een
enthousiaste en flexibele fulltime

LOGISTIEK MEDEWERKER (m/v)
De functie
Als logistiek medewerker heb je de verantwoordelijkheid over het uitvoeren van de logistieke
werkzaamheden m.b.t. het ontvangen en uitleveren van logistieke hulpmiddelen. Tevens zorg je voor
registratie en administratieve handelingen van de fustbewegingen. Alles met als doel onze klanten op
een snelle en efficiënte manier te voorzien van logistieke hulpmiddelen. Daarnaast ben je ook
verantwoordelijk voor de hele fustwaslijn waar meerdere machines staan. Je stelt alle machines en
installaties in en zorgt dat de ingestelde machines productief zijn en lekker draaien. Als zich een
storing voordoet los jij die op. Altijd houd je de kwaliteit scherp in de gaten zodat alles wat uit de lijn
komt van topkwaliteit is. De lijn en het machinepark zijn hightech. De werktijden liggen op maandag
t/m donderdag tussen 5:00 en 21:00 uur en op vrijdag tussen 5:00 en 18:00 uur.
Taken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instellen en zo nodig ombouwen van machines conform de richtlijnen
Bedienen van machines gedurende het wasproces
Toezien op tijdige en constante aan- en afvoer van fust
Controleren van de juiste werking van machines en de kwaliteit van de producten
Signaleren en melden van afwijkingen aan het productieproces
Verhelpen van kleine storingen
Melden van omvangrijke storingen aan de technische dienst en/of de leidinggevende
Uitvoeren van klein onderhoud aan de machines
Registratie en administratieve handelingen van de fustbewegingen
Registreren en documenteren van productiegegevens
Verwerken van afval
Meedenken over verbeterpunten voor het productieproces
Toezien op de naleving van richtlijnen en wetgeving op het gebied van veiligheid en hygiëne

Functie-eisen
• Een afgeronde logistieke opleiding
• Technische vaardigheden en affiniteit met machines
• Nauwkeurig en geordend kunnen werken
• Kennis van administratieve systemen, excel, avalanche;
• Je hebt een ondernemend karakter en bent flexibel
• Je spreekt en schrijft goed Nederlands
• Je hebt minimaal 1 jaar relevante werkervaring
Wij bieden
• Een marktconform salaris en een goede werksfeer
• Een verantwoordelijke functie met genoeg uitdaging
• De ruimte voor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, o.a. door cursussen en
trainingen
Sollicitatie
Je kunt je motivatie en CV voor 31 januari 2020 mailen naar Plantion, ter attentie van Kristel Nijenhuis:
kristelnijenhuis@plantion.nl. Voor meer informatie kun je kijken op www.plantion.nl of contact
opnemen met Wilfried van Oijen (Hoofd ondersteunende diensten): wilfriedvanoijen@plantion.nl,
telefoon 0318 - 66 18 14.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

