
Groeit gestaag en zoekt medewerkers die kunnen (mee)groeien  

in een dynamische organisatie. 

Wij zoeken op dit moment een kandida(a)t(e) voor de functie van  

Logistiek Coördinator voor minimaal 36 uur per week 

 

Bedrijfsprofiel 
 

Wilt u weten wie wij zijn en wat we doen, kijk dan op www.pack-parcel.com/wat-wij-doen

Jouw ideale bedrijfscultuur?

Wij zijn een mensgerichte organisatie waarbij wij ons richten op goede interne verhoudingen,  

aandacht en zorg voor het personeel. Communicatie is veelal mondeling en informeel. Goede 

ideeën of verbetervoorstellen zijn altijd welkom en niet gebonden aan positie of hiërarchie. Wij 

waarderen betrokkenheid en bevlogenheid. Wij waarderen creativiteit en eigen initiatief.  

 

Wie ben je? 
 

• Je bent flexibel, je begrijpt wanneer zaken meer tijd vragen en toch gedaan moeten worden,  

 je kijkt niet altijd op de klok; 

• Je hebt zeer goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden; 

• Je bent proactief, je wacht niet tot er iets gebeurt,  je onderneemt actie en kijkt vooruit; 

• Je beschikt over een goed ontwikkeld inlevingsvermogen, tact en daadkracht en je doorziet  

 processen; 

• Je bent een leuke en vlotte persoonlijkheid; 

• Je hebt een goed organiserend vermogen ; 

• Je bent nauwkeurig in je werk;  

• Je kan onder tijdsdruk werken; 

• Je weet de juiste prioriteiten te stellen, je kan goed organiseren; 

• Je levert een dynamische en enthousiasmerende bijdrage aan het teamgevoel; 

• Je kan prima zelfstandig werken 

 

Kennis & Ervaring 
 

• Je hebt aantoonbare en substantiële werkervaring in de logistieke sector 

• Je hebt ervaring met (inter)nationale transporten  

• Je hebt een erkende heftruckchauffeur opleiding of de bereidheid deze te volgen   

• Je bent in het bezit van Rijbewijs B 

• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift 

 

Vind je dit interessant? 
 

De werktijden zullen in onderling overleg worden vastgesteld. Het salaris voor deze functie is  

afhankelijk van werkervaring en opleidingsachtergrond.  

Stuur je CV en motivatiebrief zo spoedig mogelijk! Wij zullen passende kandidaten namelijk zo 

snel mogelijk uitnodigen voor een gesprek. De vacature zal open blijven staan tot wij eruit zijn  

met één van de kandidaten. Het is een doorlopend en open proces.  

Stuur je reactie naar patty@pack-parcel.com, of bel eerst even, 030-6049058 en vraag naar  

Patty van der Meulen.


