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Logistiek Medewerker

Samen helpen we de
vernieuwers vernieuwen

Wat ga je doen
Voor de afdeling Warehouse & Logistics zoeken wij tijdelijke versterking. Je
bent verantwoordelijk voor het klaarmaken van transport van alle materialen
en machines voor onze projecten op nationale en internationale locaties. Een
greep uit de diverse werkzaamheden zijn: het lopen van picklijsten, verpakken van materialen op pallets en bundelen ten behoeve van transport, het
plannen en indelen van de containers en het laden en vastzetten van de materialen. Hiervoor voer je diverse boekingen in ons transportplanningssysteem uit.

Wie zoeken wij
Wij zoeken een enthousiaste collega met oog voor detail. Daarnaast ben je
proactief en ziet hoe zaken handig(er) uitgevoerd kunnen worden. Tevens beschik je over een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal.
Overige functie-eisen:
•
•
•
•
•
•

Beschikt over minimaal een mbo-diploma en een heftruckrijbewijs
Hebt een flexibele instelling en bent stressbestendig
Hebt ruimtelijk inzicht
Hebt materiaalkennis
Bent (technisch) handig
Neemt eigen initiatief

Nederland is toonaangevend
in de wereldmarkt op het
gebied van land– en tuinbouw
en onderzoek naar
optimalisering van de
voedselproductie.
In die markt is Bosman Van
Zaal een belangrijke speler die
over de hele wereld Turn-Key
projecten realiseert op het
gebied van installaties,
productiekassen en
onderzoekcentra.
Deze projecten staan bol van
hoogstaande technieken en
innovaties en dragen bij aan
een duurzame groei in de land
- en tuinbouwsector
wereldwijd.
Onze projecten zijn altijd uniek
en bevatten steeds nieuwe
uitdagingen.
Dit realiseren we samen met
ruim 200 betrokken en
enthousiaste collega’s vanuit
verschillende locaties.

Wat bieden we jou
Je komt terecht in een nationaal en internationaal groeiend bedrijf met de
motivatie om met behulp van de nieuwste technieken wereldwijd mooie
projecten te realiseren. Het team is een mix van jonge mensen, ervaring en
technische kennis. We bieden vrijheid, verantwoordelijkheid, volop
mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling door het volgen van
vakgerichte opleidingen en goede secundaire arbeidsvoorwaarden,

Spreekt dit jou aan en beschik
je over technisch inzicht? Dan
willen we jou in ons team!

Interesse?
Hebben we jou enthousiast gemaakt? Mail dan je sollicitatie en CV naar
werken@bosmanvanzaal.com ter attentie van Carmen Mersch. Voor meer
informatie en vragen neem je contact op met Carmen via +31 297 344 344.

Je nieuwe uitdaging wacht op je op onze locatie in Aalsmeer!

www.bosmanvanzaal.com

