
Laat jij ons logistieke proces op rolletjes lopen?Laat jij ons logistieke proces op rolletjes lopen?
Koppens-Steeghs Import Export is op zoek naar een:Koppens-Steeghs Import Export is op zoek naar een:

Logistiek medewerker 
Fulltime - 40 uurFulltime - 40 uur

Wat ga je doen?Wat ga je doen?
Samen met je collega’s draag je zorg voor het logistiek proces.
Tijdens je werkdag zorg je dat onder andere onderstaande taken perfect uitgevoerd 
worden:

• Ontvangen en lossen van containers.
• Zorgdragen van kwaliteitscontrole.
• Je verzamelt orders met behulp van interne transportmiddelen en verwerkt
 deze in het systeem.
• Je verwerkt de zendingen naar de klant op verzorgde wijze en draagt zorg voor
 de administratieve afhandeling van de zending.
• Je draagt zorg voor een ordelijke en overzichtelijke afdeling.
• Je draagt mede zorg aan de juiste voorraadbeheer.
• Je bent de natuurlijke link tussen Sales, Logistics en Inkoop.
• Je belangrijkste taken zullen gerelateerd zijn aan logistiek, maar je helpt ook bij
 het oplossen van zaken met betrekking tot goederen en verkooporders.

Wie is Koppens-Steeghs Import Export?Wie is Koppens-Steeghs Import Export?
Koppens-Steeghs Import Export is specialist in het ontwerpen, importeren en
leveren van decoratieve artikelen in de bloemen- en plantenbranche: ondergronden,
bijstekers, boeketstekers, losse decoratie en verpakkingsmaterialen. Kwaliteit, service 
en klantgerichtheid staan hoog in het vaandel. 
Een echt familiebedrijf waar een nononsense cultuur en aanpakkersmentaliteit leeft. 
Bij Koppens Steeghs Import Export wordt veel waarde gehecht aan een echt 
teamgevoel. Ruimte voor een dosis humor is er altijd wel én dat zo nu en dan in 
combinatie met een lekkere versnapering.

Wie zoeken wij?Wie zoeken wij?
Herken jij jezelf in de volgende eisen:
• Heb jij een MBO werk- en denkniveau?
• Beheers je Nederlandse als Engelse taal, in zowel woord als geschrift?
• Ben jij een echte teamspeler?
• Houd jij het overzicht middenin diverse processen?
• Zie jij het werk liggen? Ben je proactief en signalerend ingesteld?
• Ben jij in bezit van rijbewijs B?

Wat we bieden:Wat we bieden:
Als logistiek administratief medewerker krijg jij een leuke, afwisselende baan, want 
geen dag is hetzelfde. 
Daarnaast krijg jij:
• Per direct een fulltime baan voor 40 uur (maar 32 uur is ook bespreekbaar).
• Een marktconform salaris met diverse leuke extra’s.
• Een toffe baan bij een modern bedrijf dat volop in ontwikkeling is.
• Volop mogelijkheden om door te groeien.
• Verdere arbeidsvoorwaarden zijn geheel afhankelijk van jouw kennis, ervaring
 en achtergrond. 

Enthousiast geworden?Enthousiast geworden?
Kun jij niet wachten om te beginnen en wil jij graag z.s.m. een kennismakingsgesprek?
Stuur dan snel je motivatie met CV naar Mark Wijlaars via e-mail mark@koppens.nl

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? Bel (0)493- 31 94 13
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


