
 
 

STEF Nederland is een logistieke dienstverlener gespecialiseerd in temperatuur gecontroleerde 

warehousing en distributie van levensmiddelen. STEF is actief  in 8 Europese landen en heeft over het 

geheel meer dan 20.000 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 Medewerker (Emballage) 

Administratie (Fulltime). 

De functie 

Als Medewerker Emballage Administratie ben je werkzaam op de afdeling Retourchauffeur / 

Emballage Administratie, waar je direct verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:  

• Ontvangst van chauffeurs, en gezamenlijk controleren van documentatie. 

• Administratieve verwerking van afwijkingen op zendingen. 

• Labellen & scannen van vrachtbrieven  

• Administratieve verwerking van vrachtbrieven en emballagestromen. 

De werkzaamheden bestaan uit het registreren, beheren en monitoren van documenten en 

emballagestromen. Hierbij kan gedacht worden aan lege kratten, bakken, pallets etc. en de daarbij 

behorende saldi. De werkzaamheden worden verricht de hiervoor ontwikkelde applicatie van het 

Transport Management Systeem van STEF. Daarnaast vervul je een belangrijke rol in zowel de 

communicatie met interne afdelingen, andere STEF-vestigingen en natuurlijk onze klanten.  

Wat verwachten wij van een Medewerker Emballage Administratie?  

• MBO+ werk- en denkniveau, opleidingsrichting administratief (logistiek). 

• Werkervaring minimaal 1 – 3 jaar, relevante administratieve werkervaring. 

• Affiniteit met transport en logistiek, bij voorkeur kennis van vrachtdocumenten/emballage. 

• Beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal. 

• Excel-vaardigheden en cijfermatig inzicht. 

• Communicatief sterk, en klantgerichte houding. 

• Flexibiliteit tot werken in (latere) avonddienst (vakanties, verlof, etc.) 

• Initiatiefrijk, oplossingsgericht, gestructureerd, en proactief. 

Wat is het aanbod van STEF? 

• Marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden, op basis van TLN cao beroepsgoederenvervoer. 

• Een functie met veel ruimte voor eigen inbreng en verantwoordelijkheid. 

• Werken bij een dynamische, internationale logistieke dienstverlener. 

• Een informele werksfeer, professionele organisatie en gemotiveerde collega’s. 

 
Interesse? Dan horen wij graag van je!  

Stuur jouw CV en motivatie naar: stef_bodegraven_hr@stef.com    
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