Heftruckchauffeur Interne/Externe logistiek (M/V)
40 uur per week - Standplaats Leeuwarden
GrainPlastics BV gevestigd in Leeuwarden is een in 1992 opgericht bedrijf, gespecialiseerd in
de productie van PE en PP leidingsystemen, verder leveren wij diverse aanverwante producten
voor de Grond-, Weg- en Waterbouw. Ons bedrijf kenmerkt zich door een informele sfeer, waar
eigen initiatief op waarde wordt geschat.
Doel van de functie :
Interne logistiek
U zorgt u er voor dat onze producten vanuit de fabriekshal op de juiste plaats op ons
opslagterrein terecht komen. Daarnaast zorgt u voor de aanvoer van grondstoffen voor de
diverse productielijnen. Het is uw doel om de extrusie- en omhullingshal op deze manier mede
draaiende te houden.
-

Lossen inkomende goederen.
Toevoer grondstoffen voor het productieproces.
Afvoer gereed product naar het opslagterrein.
Orde en netheid terrein.
Registratie van gebruikte grondstoffen van de omhullings-afdeling.
Het ondersteunen van de externe logistiek.

Externe logistiek
Het is uw taak om te zorgen dat geplaatste bestellingen verladen worden. Dit betekent dat u er
in samenwerking met de afdelingen verkoop/logistiek voor zorgt dat bestellingen klaar worden
gezet voordat de vervoerder arriveert en dat de vrachtwagens door u worden geladen voor
transport.
-

Voorbereiden goederen voor dagelijkse routes.
Laden van trucks voor transport van geplaatste bestellingen.
Orde en netheid terrein.
Het ondersteunen van interne logistiek.

Wij zoeken:
Teamspelers die enige kennis van het logistieke proces en voorraadbeheer hebben, met een
LBO/MBO werk- en denkniveau en die in het bezit zijn van een geldig heftruckcertificaat.
Kennis van gebruikte grondstoffen (PE en PP), eindproducten en relevante werkervaring is een
pré.
Wij bieden een passend salaris en een goede werksfeer in een informele omgeving waar eigen
initiatief en ontwikkeling wordt gestimuleerd.
U mag uw sollicitatie indienen via de volgende online kanalen: Jobbird of Indeed

Acquisitie aan de hand van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

08-06-2017

