LAADMEESTER
Functiebeschrijving:
Als laadmeester ben je verantwoordelijk voor het laad- en losproces van vrachtwagens aan de laaddocs.
Hierbij zorg je ervoor dat het laad- en losproces zonder problemen verloopt en daarbij heb je oog voor de
kwaliteit en veiligheid.
De voornaamst taken en verantwoordelijkheden van een laadmeester zijn:
•




•
•
•

Aanspreekpunt voor chauffeurs die komen laden/lossen
Toezien op juiste laadvolgorde (prioriteiten van laaddocs)
Communiceren met afdeling transport en logistiek over eventuele vertragingen tijdens het laden
Afstemmen van prioriteiten met teamleider logistiek en afdeling transport
Zelf meewerken in het laad- en losproces
Toezien op het naleven van voorschriften (met name door externen)
Bewaken van de voortgang en kwaliteit van uitgevoerde werkzaamheden
Zorg dragen voor en toezien op een juist en veilig gebruik van apparatuur en rollend materieel door
derden

Wat zoeken wij?
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt MBO+ niveau
Je bent communicatief vaardig
Je hebt kennis van de Engelse taal
Je bent stressbestendig
Je bent iemand die goed overzicht kan houden
Je hebt kennis van ERP systemen
Je hebt een proactieve en flexibele houding

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•

Scherpenhuizen biedt de juiste kandidaat een veelzijdige functie binnen een dynamisch en
sterk groeiend familiebedrijf
Er is ruimte voor eigen inbreng en een heldere en collegiale werksfeer
Marktconform salarisniveau passend bij ervaring en achtergrond
Fulltime baan op basis van 40 uur per week
Werktijden variëren tussen 06:00 uur en 20:00 uur.
Roulerend op zaterdagen werken.

Interesse?
Ben jij degene die we zoeken en ambieer je deze functie binnen een jonge, snel groeiende organisatie?
Mail dan je reactie voorzien van motivatie en uitgebreid cv naar: personeel@scherpenhuizen.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf kun je http://www.scherpenhuizen.nl raadplegen of bel met Karin
Spanjers (HR Manager) via 040 249 50 90.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

