Loodsmedewerker crossdock dagdienst
Heb jij ervaring met als loodsmedewerker? Ben je nauwkeurig? En ben jij een echte
aanpakker? Kom dan ons team versterken in het crossdock!
Wij zoeken een teamplayer die van aanpakken weet in een hectische en dynamische
omgeving, maar aan de andere kant erg nauwkeurig blijft werken.
Als loodsmedewerker crossdock ben je continu bezig en zorg je er samen met het
team voor dat alle goederen in de vrachtwagens geladen en gelost worden. Ben jij
die energieke persoon, dan komen we graag in contact met je!

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Laden en lossen van vrachtauto’s;
In- en uitscannen van goederen;
Gereedzetten van zendingen;
Controleren stuks-tal/schades;
Invullen palletbonnen;
Aftekenen vrachtbrieven onder vermelding van dossiernummer;
Op orde houden van de loods.
Werktijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur.

Jouw profiel
•
•
•

•

Je hebt ervaring met het werken in de loods en het bedienen van een EPT en
weet hier behendig en veiligheidsbewust mee om te gaan;
Ervaring met een heftruck is een grote pre;
Je bent een harde werker, maar toch erg nauwkeurig;
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands.

Dit biedt KLG Europe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KLG Europe

Een deskundig team, waarmee je samen het resultaat bereikt en met plezier
kunt terugkijken op je werkdag en je afgeronde planning;
Werken bij een groeiende en kerngezonde logistieke dienstverlener waar
normen en waarden al decennia lang een belangrijke rol spelen;
Goede arbeidsvoorwaarden, met een mooi salaris op basis van een fulltime
dienstverband;
Werken in een laagdrempelige organisatie waar de lijntjes kort zijn;
Aandacht en ruimte voor opleiding, persoonlijke ontwikkeling en
doorgroeimogelijkheden;
Een informele en goede werksfeer;
Ruimte voor eigen inbreng en creativiteit;
Een dynamische, internationale en innovatieve werkomgeving;
Leuke activiteiten en uitjes;
Bekijk ook ons filmpje over werken bij KLG: Werken bij KLG Europe
Of het filmpje over werken in ons crossdock: Werken in het crossdock

www.werkenbijklg.nl

KLG Europe
KLG Europe is een wereldwijde logistieke dienstverlener die de kwaliteiten van
een multinational met de cultuur van een familiebedrijf heeft weten te
combineren. Onze mensen zijn de belangrijkste factor. Zij vormen de basis van
ons bedrijf en ons succes. KLG Europe staat voor Borderless Logistics en we
bieden onze mensen naast grenzeloze mogelijkheden ook een stabiele
thuishaven. We investeren dan ook graag in de groei en ontwikkeling van onze
medewerkers.

Locatie
Venlo

Interesse?
Zie jij een carrière bij KLG Europe wel zitten? Reageer dan snel door je reactie te
mailen naar sollicitaties@venlo.klgeurope.com.
Voor vragen kun je contact opnemen met Rob van den Brandt, tel.077 324 50 20.
Voor meer informatie nodigen we je graag uit om onze website te bezoeken
www.klgeurope.com of www.werkenbijklg.nl.

KLG Europe

www.werkenbijklg.nl

