Vakantiewerk medewerker Inkoop& Logistiek
Goed geld verdienen en tegelijkertijd nieuwe dingen leren? En dat bij een
internationaal, snel groeiend, innovatief en technisch bedrijf? Heb jij affiniteit met
inkoop, logistiek en mogelijk ook facilitaire zaken? Vind jij het leuk om in een
gemoedelijk en gezellig team te werken? Neem dan nu contact met ons op!
FUNCTIEOMSCHRIJVING
De afdeling Logistiek, Inkoop en Administratie heeft ondersteuning nodig tijdens de
vakantieperiode. Er zijn diverse administratieve en organiserende taken te verrichten
afhankelijk van je kennis en interesse.
De werkzaamheden van een vakantiekracht medewerker inkoop en Logistiek zijn
ondersteunend en hebben betrekking op het inkopen van grondstoffen van
materialen voor onze wereldwijde productielocaties. Ook lever je een bijdrage aan
het afhandelen van weg-, zee- en luchttransporten van grondstoffen en gereed
product. Afhankelijk van je ervaring en communicatieve vaardigheden heb je
mogelijk ook contact met onze klanten en leveranciers.
Denk qua activiteiten aan:
•
•
•
•

het gereedmaken van vrachtdocumenten en het informeren van klanten
(zowel intern als extern) over de voortgang;
Boekingen verrichten in ERP pakket (Exact)
het structureel en ordelijk documenteren;
FedEx verzendingen organiseren.

FUNCTIE-EISEN
Deze vakantiebaan is echt iets voor jou als je;
-

goed beschikbaar bent in de zomermaanden
Enthousiast bent over nieuwe ontwikkelingen en veel wilt leren;
Communicatief sterk, resultaat- en servicegericht en gestructureerd bent;
over een goede spreek- en schrijfvaardigheid beschikt in minimaal het
Nederlands en Engels;
Excel / Word / Outlook kent wat betreft functionaliteiten en hiermee goed
kunt werken. Kennis van Exact is een pré.
Graag wilt werken in een dynamisch en flexibele omgeving met een platte
organisatie structuur.

ORGANISATIE
PaperFoam is een jonge organisatie die zich bezighoudt met het ontwikkelen,
ontwerpen, produceren en verkopen van biobased verpakkingen op basis van
zetmeel. De duurzame verpakkingen worden toegepast voor het verpakken van
elektronica, cosmetica, medische artikelen en voedsel. PaperFoam heeft vestigingen
in Nederland, Duitsland, Tsjechië, Amerika en Azië. Door hun duurzame verpakkingen
leveren zij een bijdrage aan de vermindering van de Co2 uitstoot en plastic afval.

WAT BIEDEN WIJ?
Een leuke leerzame vakantiebaan die ook nog een goed betaald. Je salaris is
afhankelijk van je leeftijd, ervaring en opleidingsniveau. Een warm en gezelligteam
waar je je direct thuis voelt. Ook lunchen gezamenlijk in de kantine. Je bent van harte
welkom om aan te sluiten.

SOLLICITATIE
Ben je geïnteresseerd in de functie bel dan met Lizette van de Weerd 0342-401667
of mail naar weerdl@paperfoam.com

