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Vacatureomschrijving medewerker magazijn en expeditie 

 
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdagende baan? Dan past deze vacature wellicht bij jou!  
 

Wij zoeken een nauwkeurige aanpakker met een heftruckcertificaat?  

 
Als medewerker magazijn en expeditie bij Frisian Dairy in Haulerwijk zorg je voor de inslag en 
interne fysieke goederenstroom van grondstoffen en eindproducten. Ook verwerk je de binnen 
gekomen goederen en goederenverplaatsingen in ons Warehouse Management Systeem.  

Wat ga je doen? 
 
Je werkzaamheden als medewerker magazijnbeheer en expeditie zien er als volgt uit: 

• Je regelt de ontvangst (inclusief monstername) en opslag van de grondstoffen 

• Je registreer de orders in het ERP-systeem waarna je ze transporteert naar de juiste 
plaats in ons magazijn 

• Verder controleer en transporteer je de goederen naar en van de productielijnen. 
Eventuele afwijkingen rapporteer je aan de leidinggevende 

• Je zorgt ervoor dat de juiste goederen gereed staan voor verzending en vervolgens laad 
je de vrachtwagens en zorg je voor de juiste bijbehorende documenten zoals 
vrachtbrieven en handelsdocumenten 

• Je bent verantwoordelijk voor een correcte afvoer van de reststromen zoals Big Bags, 
plastics, papier en metaal 
 
Kortom een hele diverse baan! 

Wat hebben wij te bieden? 

• Een uitdagende, afwisselende functie met veel verantwoordelijkheid binnen een 
vooruitstrevend bedrijf 

• Uitstekend salaris, prima secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een premievrij 
pensioen  

• Een team waarnaast hard werken ook gezelligheid hoog in het vaandel staat 

Wat verwachten we van jou? 

• Minimaal 1 jaar relevante werkervaring 
• Een afgeronde opleiding mbo-niveau 4 op het gebied van magazijn- en voorraadbeheer; 
• Een flexibele en nauwkeurige werkwijze 
• Een goede beheersing van de Nederlandse taal; enige kennis van engels is een pré 
• Een geldig heftruckcertificaat 
• Goed in staat om zowel in teamverband als zelfstandig te werken 

Belangstelling? 

Mail je motivatie met CV naar mail@frisiandairy.com t.a.v. Henk Oldenkamp. Of neem contact met 

ons op via 0516-422-676. 


