
KENT EEN MAGAZIJN VOOR JOU GEEN GEHEIMEN 
EN VIND JE HET LEUK OM TE WERKEN BINNEN 

EEN GROEIEND BEDRIJF

ADMINISTRATIEF 
LOGISTIEK MEDEWERKER

Interesse in deze vacature 
Stuur een mailtje met CV naar
solliciteren@chamlon.nl
of stuur een appje naar 
06-23 49 18 80 
 

De voordelen die wij jou bieden:
- Wij zijn een familiebedrijf, met betrokken mensen
- Je hebt een afwisselende baan. 
- Je werkt in een schone en nette omgeving.
- Je bent hier niet anoniem en je inzet doet     
   ertoe. Verbetersuggesties worden gewaardeerd.
- Je kunt hier gewoon Nederlands (of Twents) praten.
- Wij werken niet met uitzendkrachten.

Functieomschrijving:  
In deze job ga jij aan de slag als expeditie medewerker. Met 
je team ga je enerzijds aan de slag met inkomende goederen. 
Deze ontvang je, controleer je en vervolgens zorg je ervoor dat 
ze op de juiste plaats terecht komen. 
Ook ga je aan de slag met het inboeken van orders, sealen van 
pallets en het vervolgens laden van de producten. Ook stuur 
je transporteurs aan en zorg je dat deze op de juiste tijd de 
uitgaande zendingen komen afhalen en zij weten waanneer ze 
deze moeten leveren. Je hebt een 36-urig contract. Diensttijden 
zien er als volgt uit. Ma-do 07:00 -16:00, Vrij 07:00-12:00 (36-
uur per week).
Wie ben jij:
Jij bent een accuraat persoon welke goed overzicht kan 
houden. Kwaliteit staat hoog op je prioriteitenlijst en je hebt 
oog voor detail. Je hebt ervaring met het werken met de hef-
truck, heb je nog geen certificaat kan je deze via ons behalen.     
Daarnaast heb je:
- Een afgeronde mbo-opleiding richting logistiek 
- Een goede beheersing van de Nederlandse taal
Arbeidvoorwaarden:
- Salaris 2450 BRUTO per maand
- Reiskostenvergoeding 0.19/km (max 70km p. dag)
- CAO MODE INTERIEUR TEXTIEL & TAPIJT 
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
- Vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid 


