MEEWERKEND VOORMAN WHS/X-Dock
(vestiging Venlo)
WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?
Je bent een gedreven en efficiënte medewerker, fulltime beschikbaar en flexibel ingesteld.
Je bent bereid in wisselende diensten te werken. De werkzaamheden zijn onder andere:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorgdragen en erop toezien dat vrachtwagens tijdig worden geladen en gelost
Zorgdragen voor het correct uitvoeren van VAS en Warehouse werkzaamheden
Signaleren van knelpunten en onregelmatigheden in de dagelijkse processen
Het op een correcte manier omgaan met alle goederen en de ter beschikking
staande transportmiddelen
Toezien op op een correcte naleving van de veiligheidsmaatregelen
Verantwoordelijk voor het opruimen en schoonhouden van de werkvloer en het werkterrein
Als meewerkend voorman kan je ook ingezet worden om Warehouse werkzaamheden uit
te voeren
Je assisteert en/of vervangt de warehouse supervisor bij diens afwezigheid

PERSOONSPROFIEL
•
•
•
•
•
•

Minimaal LBO-niveau door opleiding of ervaring of MBO niveau.
Praktische ervaring opgedaan in warehouse en/of x-dock omgeving
In het bezit van een hef- en reachtruckcertificaat
Ervaring met het verladen van groupage-auto’s is een pré
Ervaring met VAS activiteiten en warehousewerkzaamheden is een pré
Kennis van de Nederlandse taal in woord, Engels is een pré

WAT HEEFT BF GLOBAL LOGISTICS TE BIEDEN?
BF Global Logistics bied je de mogelijkheid om een carrière op te bouwen bij een snel groeiend en leuk
bedrijf met vooraanstaande modemerken. Je gaat werken met enthousiaste collega’s in een no-nonsens omgeving die gericht is op groei, moderne technieken en systemen. Je krijgt alle ruimte om je te
ontplooien en hier hoort een marktconform salaris en passende secundaire voorwaarden bij:
•
•
•

Werken in een jong, ambitieus, ervaren en energiek team
Een prettige en informele werksfeer
Mogelijkheid tot het volgen van (vakgerichte) opleidingen

Meer informatie over BF Global Logistics vind je op www.bfglogistics.com of neem contact op
met de warehouse manager, Roy Hanraets via telefoonnummer 06 1083 6953.
Je kunt je sollicitatie met je actuele CV sturen naar mevrouw Penny van de Langenberg:
personeelszaken@bfglogistics.com
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