Voor onze productielocatie Veenbaas te Drachten zijn wij op zoek naar een enthousiaste
collega. Je gaat werken bij een internationale organisatie, waar een informele, platte
organisatiecultuur binnen de vestiging in Drachten nog aanwezig is. Als bedrijf hechten
wij veel waarde aan een prettige werksfeer.
Wij zijn op zoek naar een collega uit de regio Drachten voor de functie:

TEAMLEIDER VERLADING (FULLTIME)
In deze verantwoordelijke functie zorg je voor een tijdige, juiste en veilige uitgifte van
gecontroleerde producten aan de transporteur en klant. Je geeft dagelijks leiding aan
de heftruckchauffeurs.
Taken:
•
Opslag en uitgifte van de producten;
•
Binnenkomende goederen controleren op aantallen en kwaliteit;
•
Beheer en controle van de voorraad;
•
Tijdig melden van uitval om voorraad aan te vullen;
•
Dagelijkse sturing geven aan het team.

Jij als persoon:
•
•
•
•
•

Kan leidinggeven aan medewerkers;
Kan overzicht bewaren en prioriteiten stellen;
Bent flexibel ten aanzien van werktijden (in het hoogseizoen werken in
ploegendienst);
Bent woonachtig in de regio Drachten (binnen een straal van 25 km);
Hebt affiniteit met machines binnen een productieomgeving.

Durf jij deze uitdagingen aan? Dan hebben wij als werkgever veel te bieden. Zo hechten
wij waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling en hebben we als doel dat medewerkers
met plezier presteren! Een goede sfeer en samenwerking staan bij ons hoog in het
vaandel wat maakt dat we als collega’s iets voor elkaar over hebben.
Hebben wij je interesse gewekt? Stuur je cv en motivatie per mail t.a.v. Rosita da Lima;
rosita@veenbaas.nl.
Meer informatie over onze organisatie vind je op:
www.veenbaas.nl / www.bvb-substrates.nl
Veenbaas B.V.
Stuurboord 21
9206 BK
DRACHTEN

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en producenten van
substraten. Met eigen merken en als private label producent zijn wij expert als
het gaat om het produceren en leveren van substraten voor alles wat groeit en
bloeit, zowel voor consumenten als voor professionele kwekers en telers. Wij
hebben al meer dan 100 jaar ervaring en leveren onze producten aan meer dan
80 landen. We werken met meer dan 500 mensen in Nederland, Finland, Zweden,
Duitsland, Estland en Spanje aan het optimaal beleveren van onze klanten.

