
FUNCTIEPROFIEL LOGISTIC ASSISTANT

Voor de uitbreiding van onze logistieke afdeling zijn wij op zoek naar een 

Logistic Assistant.

DE FUNCTIE

Als Logistic Assistant bij Verentis ben je verantwoordelijk voor de juiste 

afwikkeling van de interne goederenstroom in ons magazijn. Dit betreft zowel 

de ontvangst, het beheer en de uitgifte van hoogwaardige ICT-apparatuur naar 

de expeditie. Je zorgt voor een “final check” en het op voorraad leggen van 

geteste items en leent items uit voor het testen. Je stuurt de expeditie aan, 

draagt de verantwoordelijkheid voor het gehele magazijn en zorgt voor een 

veilig en opgeruimd magazijn. Bovendien vervang je de Logistieke Manager bij 

afwezigheid.

WERKZAAMHEDEN

 •   Het aannemen, controleren en verwerken van inkomende goederen

 •   Ophalen van goederen op locatie klant

 •   Inventarisatie binnenkomende inkooporders

 •   Inboeken van binnenkomende goederen

 •   Voorraad controle en verwerking in het systeem

 •   Het organiseren van het volledige magazijn

 •   Uitgeven van goederen naar expeditie (goederenafgifte)

 •   Zorgdragen voor orde en netheid in het magazijn

 •   Je rapporteert aan de Logistieke Manager

WAT VRAGEN WIJ?

 •   Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau (bij voorkeur in een logistieke richting)

 •   Woonachtig in de omgeving Hoogeveen

 •   40 uur per week beschikbaar

 •   Aantoonbare ervaring in een gelijksoortige functie

 •   Collegiaal, in staat om zelfstandig en vooral ook in teamverband samen te werken  

   en je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
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COMPETENTIES

 •   Accuraat

 •   Klantgericht, representatief en communicatief – ook in het Engels  

   (schriftelijk en mondeling)

 •   Verantwoordelijkheidsgevoel

 •   Zelfstandigheid

 •   Technisch en praktisch inzicht en kennis van ICT

 •   Betrouwbaar, stressbestendig en collegiaal

 •   Leidinggevende kwaliteiten

 •   Rijbewijs B

 •   Heftruckrijbewijs

 •   Bij voorkeur heb je kennis en ervaring van hardware

 •   Ervaring met een WMS (warehouse management system)

 •   Je bent proactief, betrokken en ondernemend

    

VERENTIS BIEDT

 •   Een fulltime functie bij een enthousiast, snelgroeiend en dynamisch bedrijf in Hoogeveen

 •   Uitstekende primaire en secundaire arbeidvoorwaarden

 •   Enthousiaste en vakkundige collega’s

 •   Open en zelfstandig werkklimaat

 •   Goede, informele sfeer

 •   Ruimte voor ontplooiing

IT DISTRIBUTION

IT Distribution is verantwoordelijk voor een kwalitatief betrouwbare inkomende en uitgaande 

goederenstroom.

VERENTIS

Verentis is een fullservice partner op gebied van ICT. Met onze vier labels bedienen we 

doelgroepen op ieder niveau. 

SOLLICITEREN

 •   Voldoe je aan het profiel en wil je meer weten over deze functie?  

   Neem dan contact met ons op via personeel@verentis.com.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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