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Stafa Group groeit. We zijn dan ook regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s die samen met
ons bouwen aan het succes van ons familiebedrijf. We vinden het belangrijk dat het prettig is
om bij ons te werken; hard werken combineren we daarom met een plezierige werksfeer, korte
communicatielijnen en goed teamwork. Samen bereiken we immers het beste resultaat!

We zijn op zoek naar een
COÖRDINATOR LOGISTIEK (V/M) 39 uur p/w
Standplaats Maarheeze

Functieomschrijving
Als coördinator logistiek werk je voor onze business unit “Assembly” en ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse
operationele zaken, expeditie werkzaamheden, order processing en controle, voorraadbeheer, administratie en
bijkomende logistieke werkzaamheden. Stafa is een professionele partner in het sourcen, inkopen, voorraadhouden
en assembleren van klant specifiek verpakte bevestigingsmaterialen, kunststofproducten en technische
componenten. Kwaliteit, service en toegevoegde waarde is waar onze medewerkers dagelijks voor staan. Als
coördinator logistiek ben je een spil tussen het management en de werkvloer. Je bent medeverantwoordelijk voor de
dagelijkse operationele uitvoering, werkverdeling en je zorgt ook voor waarborging van kwaliteit.
Je taken en verantwoordelijkheden:

Het lossen, controleren en laden van goederen en voorraadbeheer

Het verzamelen van interne orders en werkvoorbereiding

Verdelen van werkzaamheden en toezicht houden op uitvoering

Het verzendklaar maken van bestellingen en orders

Het verrichten van 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

Jouw profiel









Je hebt MBO werk- en denkniveau
Werkervaring in een vergelijkbare functie is een pre
Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift, kennis van de Engelse taal is een pre
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 een afwisselende en uitdagende baan binnen een team van collegiale en enthousiaste medewerkers.
Verder zijn wij een groeiend, dynamisch en internationaal georiënteerd bedrijf waar ruimte is voor persoonlijke
ontwikkeling. Uiteraard bieden wij prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Dienstverband per direct.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter Duisters (HR Adviseur), tel.: +31 (0)495-599888.
Stafa hanteert bij de sollicitatieprocedure een screeningsbeleid. Dit houdt in dat we je originele diploma’s en/of
referenties kunnen opvragen en controleren. Sollicitaties met CV kun je richten aan Stafa Group t.a.v. Peter Duisters,
Postbus 2670, 6026 ZH Maarheeze of naar jobs@stafa.nl

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

