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Loodsmedewerker crossdock voor in de avonduren 

(oproep) 

Ben jij op zoek naar een KEI leuke bijbaan in de avonduren? Wil jij naast het leren ook 

nog een aantal uur per week je handen uit de mouwen steken? En heb jij affiniteit 

met logistiek? Dan hebben wij een mooie uitdaging voor jou!  

Onze vestiging in Eersel is marktleider op het gebied van Groupage Transport naar 

Frankrijk. Dit betekent dat er voor de mannen op onze loods (crossdock) ook meer 

dan voldoende werk aan de winkel is. Als loodsmedewerker zorg je ervoor dat de 

goederen op de juiste manier worden gelost en geladen, zodat onze chauffeurs weer 

veilig de weg op kunnen.  

Je komt terecht in een gevarieerd team die weet van aanpakken, maar waar ook tijd 

voor een grapje is. We hebben zowel een aantal jonge gasten die hun handen uit de 

mouwen steken als een aantal ervaren medewerkers die de jongere generatie de 

kneepjes van het vak leren.  

We bieden jou een toffe bijbaan met veel flexibiliteit. We begrijpen dat je rooster van 

school wekelijks kan veranderen en dat je ook af en toe examens hebt. Daarom gaat 

bij ons alles in overleg en kijken we per week welke dagen en tijdstippen je kan 

werken.  

Wat ga je doen? 

• Het gereedzetten van zendingen; 

• Het controleren van gereedstaande zendingen; 

• Het laden en lossen van vrachtwagens met behulp van een elektrische 

palletwagen of heftruck; 

• Het schoonhouden van de loods en de docks; 

• Na een tijdje bieden we onze loodsmedewerkers ook de kans aan om te leren 

rijden met de terminal trekker om de wagens aan het dock te zetten.  

Dit biedt 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;  

• We werken volgens de CAO met onregelmatigheidstoeslagen; 

• 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; 
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• Een pensioenregeling; 

• Bekijk ook ons filmpje over werken bij KLG: Werken bij KLG Europe. 

• Of het filmpje over werken in ons crossdock: Werken in het crossdock  

 

Jouw profiel 

• Je bent een echte aanpakker; 

• Je kunt goed samenwerken; 

• Je bent flexibel; 

• Je stelt jezelf klantgericht op; 

• Heftruckcertificaat is een pre, maar deze kan je ook bij KLG behalen. 

 

Waarom KLG? 

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 

Eersel 

Interesse? 

Zie jij een carrière bij KLG Europe wel zitten? Reageer dan snel door je reactie te 

mailen naar sollicitaties@eersel.klgeurope.com.  

Voor vragen kun je contact opnemen met Johan Cuijten, tel. 0497 584 449. 

Voor meer informatie nodigen we je graag uit om onze website te bezoeken  

www.klgeurope.com of www.werkenbijklg.nl.  
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