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Logistiek Medewerkers Warehouse  

Fulltime/Parttime 
 
 
STEF is een logistieke dienstverlener gespecialiseerd in de temperatuur gecontroleerde warehousing en 
distributie van levensmiddelen. Binnen STEF maak je deel uit van een team van 18000 medewerkers 
actief in 7 Europese landen. Binnen Nederland beschikt STEF op dit moment over drie vestigingen. 
 
Voor STEF Eindhoven zijn wij op zoek naar een Logistiek Medewerkers Warehouse Fulltime/Parttime 
 
De functie 
In ons warehouse verzorgen we tal van activiteiten in opdracht van onze klanten, te denken aan 
ontvangst, opslag, orderpicking en VAL (wegen, labelen en ompakken). Afhankelijk van jouw ervaring 
ben je verantwoordelijk voor het laden- en lossen van trailers met een LSE (pallettruck), orderpicking of 
reachtruckwerk. Heb je ervaring op alle vlakken, dan is een afwisseling in taken zeer goed mogelijk.  
 
Als Logistiek Medewerker Warehouse bij STEF ben je een belangrijke speler in ons bedrijf! Door jouw 
bijdrage worden de levensmiddelen tijdig, compleet en efficiënt ontvangen, verwerkt en vervoerd. Je 
werkt op een veilige en nauwkeurige wijze en zorgt ervoor dat de orders compleet kunnen worden 
afgeleverd bij onze klanten. Al deze werkzaamheden vinden plaats in ons temperatuur gecontroleerde 
warehouse met een temperatuur van 2 tot 4 graden Celsius.  
 
Wat verwachten wij van een Logistiek Medewerker?  

• Je bent bereid om te werken in een gekoelde omgeving van ongeveer 3 graden; 

• Werkervaring van minimaal 1-2 jaar, waarin vergelijkbare werkzaamheden zijn uitgevoerd.  

• Ervaring met het werken met een handscanner.  

• Ervaring met het werken met pallettruck (laden/lossen), stapelaar (picking) of reachtruck (reachtruck 
werkzaamheden). 

• Beheersing van de Nederlandse- en/of Engelse taal (must). 

• Klantgerichte houding met focus op het leveren van kwaliteit in dienstverlening. 

• Gedreven, en proactieve werkhouding. 

• Fulltime- of parttime beschikbaar (24- en 32 uur bespreekbaar). 
 
Wat is het aanbod van STEF? 

• Marktconform salaris & arbeidsvoorwaarden, TLN cao beroepsgoederenvervoer.  

• Werken in een kleinschalig team, binnen een werkomgeving met veel diversiteit. 

• Werken bij een dynamische, internationale logistieke dienstverlener. 

• 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: Wojciech.Nawrat@stef.com of bel 06-16939077 
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