
In deze functie zorg je samen met je collega’s voor het logistieke proces in het 
magazijn. Je hebt de uitvoerende functie binnen het magazijn. Tijdens het gehele 
traject van levering, opslag en verzending ben je als medewerker logistiek 
verantwoordelijk voor het juiste verloop van de processen. Het verwerken van de 
gegevens in ons ERP systeem is daarbij een belangrijk onderdeel. Je houdt van een 
gevarieerde job maar kan je ook goed concentreren op één taak.

Wat ga je doen?

•	 Laden en lossen van vrachtwagens.
•	 Orderpicking.
•	 In- en uitgangscontroles van orders en verzendingen.
•	 Administratieve werkzaamheden in SAP.
•	 Voorraadbeheer.
•	 Bewaken van de voortgang van orders en verzendingen.
•	 Verwerken van geretourneerde goederen.
•	 Behandelen van reclamaties.
•	 Assemblage van producten.
•	 Kwaliteitscontroles.
•	 Inventariseren van voorraden.

Jij bent de iemand die:

•	 MBO werk- en denkniveau heeft in de logistieke richting.
•	 Je hebt bij voorkeur een heftruck certificaat, of je bent bereid deze te halen.
•	 In het bezit is van een rijbewijs B.
•	 Kennis heeft van Microsoft Office. 
•	 De Nederlandse taal beheerst en een basis kennis heeft van de Duitse taal.

Medewerker Logistiek (40 uur / week)
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Wat bieden wij jou?

Snel starten met je eerste werkdag. Verder krijg je bij ons marktconforme 
arbeidsvoorwaarden. Een goede balans tussen werk en privé wij erg belangrijk, 
daarom krijg jij 26 vakantiedagen en 13 ATV dagen bij een 40-urige werkweek. 
Bij ons werk je aan een goed pensioen via een middelloonregeling en wij hebben 
een uitstekend pakket werknemersverzekeringen (WGA-aanvullend, WIA (excedent) 
en loonderving) Daarnaast hebben we een personeelsvereniging die regelmatig leuke 
activiteiten organiseert en we investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers.

Wie is Westfalen Medical?

Bij Westfalen Medical werk je bij een internationaal familiebedrijf binnen de 
gezondheidszorg. Samen met ongeveer 140 collega`s bieden we oprechte zorg aan 
een kwetsbare groep. Mensen die zijn aangewezen op het gebruik van medicinale 
zuurstof of therapieën voor respiratoire aandoeningen. Wij zijn het leukste bedrijf 
van Deventer! Want bij ons is het gezellig. Dat krijgen we ook terug van iedereen die 
bij ons binnenloopt. “Wat hangt er hier een fijne sfeer.” We staan voor elkaar klaar 
en we werken hard. Onze bedrijfscultuur is open en informeel. Deuren staan altijd 
open en we lopen makkelijk bij elkaar binnen.

Ben jij onze nieuwe medewerker Logistiek?

Overtuig ons dan met een motivatiebrief waarom jij diegene bent die in deze functie 
het beste tot het recht komt en een CV waarin jou kennis en werkervaring kort, maar 
krachtig wordt beschreven. Stuur deze naar HRMedical@westfalen.com. Als we over-
tuigd zijn, zetten wij de tweede stap en nodigen jou uit voor een kennismakingsgesprek 
en een kop koffie. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Karin Steggink via 
telefoonnummer 06-51466510.
Voor indienstname dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te worden overlegd.
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