Crossdock Medewerker
STEF Nederland BV is een logistieke dienstverlener gespecialiseerd in temperatuur gecontroleerde
warehousing en distributie van levensmiddelen. STEF is actief in 7 Europese landen en heeft over het
geheel meer dan 19.000 medewerkers. Vanuit onze locaties in Bodegraven, Eindhoven en Raalte
verzorgen we de gehele logistieke operatie voor onze klanten.
Voor STEF Bodegraven zijn wij op zoek naar een gemotiveerde en ervaren Crossdock Medewerker
De functie
In ons warehouse in Bodegraven verzorgen we o.a. opslag en crossdock activiteiten voor onze klanten.
Als Crossdock Medewerker bij STEF ben je een belangrijke speler in ons bedrijf. Jij bent verantwoordelijk
voor het laden en lossen van vrachtwagens met elektrische pallettrucks. Je controleert de goederen en
zet ze op tijd klaar voor verzending. Door jouw bijdrage worden de levensmiddelen efficiënt vervoerd. Je
werkt op een veilige en nauwkeurige wijze en zorgt ervoor dat de orders compleet kunnen worden
afgeleverd bij onze klanten.
Binnen deze functie ben je voornamelijk op de werkvloer te vinden, in een geconditioneerde omgeving
van ± 3 graden Celsius.
Wat verwachten wij van een Crossdock Medewerker?
• Je bent bereid om te werken in een gekoelde omgeving van ongeveer 3 graden;
• Fulltime beschikbaar (32 uur is ook bespreekbaar);
• Je hebt minimaal één jaar werkervaring binnen een logistieke omgeving;
• Ervaring met een handscanner is een pré;
• Werktijden rouleren, dus je werkt ook ‘s avonds en ‘s nachts;
• Je komt te werken binnen een enthousiast en jong team in een groeiende organisatie.
Wat is het aanbod van STEF?
• Marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden, op basis van TLN cao beroepsgoederen-vervoer
• Werken bij een dynamische, internationale logistieke dienstverlener
• Een informele werksfeer, professionele organisatie en gemotiveerde collega’s
• Zicht op doorgroeimogelijkheden c.q. opleidingen en trainingen
• Zicht op een vast dienstverband
Interesse?
Dan horen wij graag van je!
Stuur jouw CV en motivatie naar: Joey.Anker@stef.com of bel 06 29 00 61 02
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