
Kun jij als geen ander een logistiek proces van A tot Z in goede banen leiden?
Koppens-Steeghs Import Export is op zoek naar een:

Logistiek medewerker (fulltime)
Wat ga je doen?
Als logistiek medewerker ben je samen met de bedrijfsleiding verantwoordelijk voor 
het volledige logistieke proces binnen Koppens-Steeghs Import Export. Je bewaakt 
het proces van de ontvangst van goederen, controleert op kwaliteit en beheert 
de voorraden. Tevens signaleer je onvolkomenheden. Daarnaast organiseer je in 
samenwerking met externe transporteurs het transportproces en de planning. Je 
werkt iedere dag nauw samen met je collega’s.

Bedrijfscultuur Koppens-Steeghs Import Export
Een echt familiebedrijf waar een no-nonsense 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.

Bedrijfsprofiel
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.

Vacature eisen: wie zoeken wij?
Herken jij jezelf in de volgende eisen:
• Heb jij een MBO werk- en denkniveau?
• Beheers je zowel de Nederlandse als Engelse taal?
• Ben jij een echte teamspeler?
• Houd jij het overzicht middenin diverse processen?
• Ben jij fulltime beschikbaar?
• Zie jij ‘het werk liggen’? Ben je proactief en signalerend ingesteld?
• Ben jij in bezit van rijbewijs B?
• Bezit je een hef- of reachtruckcertificaat, dan is dat een pré.

Arbeidsvoorwaarden
Verdere arbeidsvoorwaarden zijn geheel afhankelijk van jouw kennis, ervaring en 
achtergrond. Tijdens de gesprekken wordt dit nader besproken.

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 info@koppens.nl. Mocht je nog vragen 
hebben, neem dan contact op met Martien Koppens of Mark Wijlaars, 0493-319413.

www.koppens.nl


