Voorman magazijn/expeditie
Is het voor jou een uitdaging om alles op rolletjes te laten lopen. Je ziet kansen, pakt iedere uitdaging
aan en kan zelfstandig werken? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor Kabel Zaandam zoeken wij een Voorman magazijn/expeditie voor 40 uur per week.
Hoe ziet je functie eruit
Je regelt de planning in het magazijn zodanig dat tijdig en correct aan vereiste goederenstroom met
betrekking tot inslag, opslag, uitgifte en registratie van materialen wordt voldaan. Een en ander houdt
onder meer in: indelen / aanpassen van locaties in opslag, rekening houdend met soorten, afmeting,
doorloopsnelheid e.d. Daarnaast geef je richtlijnen, aanwijzingen, instructies aan het team en verzorg
je de uitgaande documenten stroom voor transport.
Verder ben je verantwoordelijk voor
 In ontvangst nemen, lossen en controleren van aangevoerde goederen en materialen (met behulp
van heftruck), zodanig dat wordt vastgesteld of goederen overeenkomstig bestelopdracht en
vrachtdocumenten zijn geleverd en in goede staat verkeren.
 Verwerken van goederenstroommutaties in geautomatiseerd voorraadsysteem (SAP).
 Uitvoeren van periodieke inventarisatie en uitzoeken van voorraad verschillen.
 Afstemmen met de planning productie en expeditie.
 Doen van aanbevelingen inzake praktische verbeteringen in procedures en werkmethodes, zodanig
dat de meest optimale werkwijze is gewaarborgd.
 Uitvoeren van expeditie werkzaamheden, waaronder het gereed maken van de vrachtdocumenten
en het maken van ritplanningen.
 Toezien op het juiste gebruik van transportmiddelen en de naleving van bedrijfsveiligheid
voorschriften, en ARBO richtlijnen.
 Verrichten van bijkomende werkzaamheden zoals onder andere: uitvoeren van kleine reparaties aan
heftruck, gereedschappen en dergelijke, schoonhouden van magazijn- en productieruimten en
productiemiddelen, sorteren van afval conform daartoe gesteld eisen.
Wat breng je mee
 Minimaal een MBO werk- en denkniveau.
 Enkele jaren ervaring in een vergelijkbare leidinggevende functie.
 Je hebt kennis van logistieke en expeditie processen.
 Je hebt ervaring met het besturen van een heftruck.
 Bezit goede contactuele eigenschappen.
 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal.
 Kennis en ervaring met computers.
Wat kun je verwachten
 Professionaliteit, servicegerichtheid en heldere communicatie.
 Afwisselende functie met eigen verantwoordelijkheid.
 Ruimte voor groei en ontwikkeling.
 Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
 Bij een fulltime dienstverband heb je recht op 25 vakantie- en 12 ATV-dagen per jaar en je neemt
deel aan ons pensioenfonds.
Kwaliteit is een mentaliteit
Kabel-Zaandam BV is een internationaal opererende handels- en productieorganisatie
gespecialiseerd in de verkoop van geperforeerde metalen plaat, strekmetaal, metaalweefsels, nonferro metalen en samengestelde producten uit deze materialen. Wij maken filters op maat, inspireren
architecten en leveren aan bouwers. We werken in een team van ongeveer 50 medewerkers in een
energieke bedrijfscultuur, met aandacht en passie voor ons product.
Zeker weten! Dit is mijn baan!
Stuur dan jouw motivatie naar ons toe en voeg daar je CV bij. Bij vragen kun je bellen naar 0756818200.
Sollicitaties zonder sollicitatiebrief zullen niet in behandeling worden genomen!

