Stafa Group is een van de grootste voorraadhoudende importeurs van bevestigingsmaterialen in de Benelux. Stafa exporteert naar
vrijwel alle Europese landen en zelfs buiten Europa. Ons leveringsprogramma omvat meer dan 100.000 artikelen waarvan 20.000
direct uit voorraad leverbaar, verdeeld over 20.000 pallets en 15.000 box locaties. Ook leveren wij voor grote industriële relaties
een compleet pakket componenten vanaf tekening of model en zijn we specialist in klant specifieke verpakkingsoplossingen. In
eigen huis testen wij de kwaliteit van onze producten. Stafa is een gezond, groeiend en onafhankelijk familiebedrijf opgericht in
1977 met 100 werknemers. Onze medewerkers omschrijven de werksfeer als informeel, collegiaal en betrokken en onze platte
organisatiestructuur draagt bij aan korte communicatielijnen. Stafa staat voor concurrerende prijzen, goede voorraad, persoonlijke
benadering, kennis van de markt, stipte leveringen en een hoge mate van flexibiliteit. Ons bedrijf is volop in beweging waardoor er
nu ruimte is gekomen voor een:

Logistiek Medewerker / Assembly (V/M) 39 uur p/w
Functieomschrijving
Als logistiek medewerker maak je onderdeel uit van het team van Stafa Assembly, en werk je in een dynamische
omgeving waar geen dag hetzelfde is. Stafa Assembly is een professionele partner in het sourcen, inkopen,
voorraadhouden en assembleren van klant specifiek verpakte bevestigingsmaterialen, kunststofproducten en
technische componenten. Met uitgekiende verpakkingsmogelijkheden, logistieke- en productiefaciliteiten biedt
Stafa Assembly zéér veel toegevoegde waarde aan onze afnemers in zowel binnen- als buitenland. Kwaliteit,
service en toegevoegde waarde is waar onze medewerkers dagelijks voor staan. Als logistiek medewerker ben je
medeverantwoordelijk voor de operationele zaken binnen Stafa Assembly. Bij al je werkzaamheden zijn
nauwkeurigheid en ook snelheid van groot belang.

Werkzaamheden









Het lossen, controleren en laden van goederen en magazijnbeheer
Het verzamelen van interne orders en werkvoorbereiding
Het verzendklaar maken van bestellingen en orders
Het verrichten van lichte administratieve ondersteuning
Het faciliteren van verpakkingsmedewerkers (aan- en afvoer van componenten en producten)
Het incidenteel ophalen of wegbrengen van producten naar leveranciers of klanten
Het assisteren van afdeling planning en inkoop
Het verrichten van periodieke tellingen

Functie-eisen









Je hebt MBO werk- en denkniveau
Werkervaring in een vergelijkbare functie is een pre
Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
Je bezit een geldig heftruckcertificaat en je hebt ervaring met het werken met interne transportmiddelen
Je kunt goed zelfstandig werken, je bent flexibel, nauwkeurig, stressbestendig en bezit goede sociale
vaardigheden
Een goede lichamelijke conditie is van belang vanwege de fysieke arbeid bij deze functie
Je bent in het bezit van eigen vervoer
Je bent dagelijks beschikbaar tussen 08.00 en 17.00 uur

Aanbod
Wij bieden afwisselend werk binnen een team van collegiale en enthousiaste medewerkers. Verder zijn wij een
groeiend, dynamisch en internationaal georiënteerd bedrijf waar initiatief nemen en resultaatgericht werken een
must zijn. Uiteraard bieden wij prima arbeidsvoorwaarden. Dienstverband per direct.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met dhr. P. Duisters, tel.: +31 (0)495-599888.

Logistiek Medewerker / Assembly

