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Functieprofiel Logistiek binnendienst 

medewerker (40 uur). 

PaperFoam bv zoekt enthousiaste MBO'er met feeling 

voor Logistiek (m/v). 

PaperFoam bv is een jonge organisatie die zich bezig houdt met het 

ontwikkelen, ontwerpen, produceren en verkopen van afbreekbare biobased 

verpakkingen op basis van zetmeel. De duurzame verpakkingen worden 

toegepast voor het verpakken van elektronica, cosmetica, media, medische 

artikelen en voedsel. Zie www.paperfoam.com.  

PaperFoam doet veel research aan materiaal- en procesontwikkeling en 

beschikt over een productieorganisatie waar verpakkingen geproduceerd 

worden en verkocht aan klanten in nagenoeg alle  landen van de wereld. We 

werken daarbij samen met tal van andere bedrijven.  

De werkzaamheden van de Logistiek medewerker zullen bestaan uit: 

 Je houdt je bezig met het organiseren van nationale en internationale

transporten van en naar onze productie locaties in Nederland en het

buitenland;

 Je verwerkt de benodigde documentatie in de administratie.

 Je houdt je bezig met de aan- & afvoer en opslag van grondstoffen en

eindproducten;

 het gereedmaken van vrachtdocumenten en het informeren van klanten

(zowel intern als extern) over de voortgang;

 het flexibel om kunnen gaan met (last minute) wijzigingen;

 het structureel en ordelijk documenteren;

 Je zorgt voor een goede interne en externe communicatie.

Profiel 

We laten je graag zien wat we allemaal doen als je: 

 Je hebt een proactieve en flexibele houding;

 Je bent zelfstandig, creatief en sociaal vaardig;

 Je wilt werken in een internationale maar toch kleine organisatie;

 Je bent communicatief sterk, resultaat-, servicegericht en 
gestructureerd;

 Je beschikt over goede spreek- en schrijfvaardigheid in minimaal

Nederlands en Engels;

 Je bent bekend met de verschillende transport modaliteiten en weet welke 
(export) documenten nodig zijn voor internationale verzendingen;

 Je bent bekend met in- en export;

 Je kunt goed met Excel / Word / Outlook overweg;

 Kennis van Exact is een pré;

 Graag wilt werken in een dynamisch en flexibele omgeving met een

platte organisatie structuur.

http://www.paperfoam.com/
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Nadere inlichtingen bij: 

Gerben Ruizendaal 

06-38546419 

ruizendaalg@paperfoam.com 


