Wihabo is op zoek naar een
LOGISTIEK MEDEWERKER (M/V)

die vol enthousiasme aan de slag gaat met onze logistiek
Alles voor het WOW-effect
Nieuwe technieken en processen zorgen voor tastbare communicatie mét impact.
Zeker als je ze op een slimme manier combineert. Dat is precies wat we doen bij
Wihabo. Zo maken we samen bijzonder drukwerk ‘gewoon’ mogelijk. Wij geloven er
heilig in dat we onmisbaar zijn voor klanten als we bijzonder druk maken. Want ook
in dit digitale tijdperk blijft communicatie met impact onderscheidend.
Al ruim 30 jaar zijn we de kwajongen in drukwerkland. We doen dingen nu eenmaal
graag anders. En dat doen we, omdat wij vinden dat het altijd beter kan. Steeds zoeken
wij de grens op van het mogelijke om onze klanten de mooiste producten te bieden,
om daar hun impact in de markt mee te vergroten. En met trots zien we onze club
groeien. Inmiddels bestaat onze Wihabo-clan uit ruim 70 medewerkers.
Wie zoeken wij?
Wihabo zoekt mensen die ervan houden uitgedaagd te worden. Mensen die er samen
aan willen trekken om iedere dag een betere versie van onszelf te worden. Maar ook
mensen die houden van plezier maken. Want hard werken en samen plezier maken gaat
bij ons hand in hand. Jij weet exact wat er in ‘jouw’ magazijn staat. Je begrijpt, net als
wij, dat een goede logistiek van bijzondere toegevoegde waarde is en dat ga je laten
zien. Je beweegt je door een groot deel van het bedrijf en zorgt voor zowel tevreden
externe klanten als tevreden interne klanten (collega’s).
De functie
Als logistiek medewerker zorg je ervoor dat alle inkomende en uitgaande goederen
gecontroleerd en geadministreerd worden. Daarnaast draag je ook je steentje bij aan het
de verdere professionalisering van het registratiesysteem. Je zorgt ervoor dat jouw collega’s
vooruit kunnen omdat jij ervoor zorgt dat er op het juiste moment de juiste producten
(papier, karton etc.) klaar staan op de juiste werkplek. Zodra onze producten gereed zijn,
kom jij weer in beeld. Je zorgt ervoor dat alles op de juiste wijze wordt verpakt en op tijd
via de juiste weg bij onze klant terecht komt. Gelukkig hoef je niet alles zelf te doen, want
je werkt samen met een collega. Jullie zijn samen verantwoordelijk voor het magazijnbeheer
en de expeditie planning en vervangen elkaar indien nodig.
De werkzaamheden
• Het controleren, verwerken en administreren van inkomende goederen
• Het op de juiste wijze verpakken en verzenden van uitgaande goederen
• Het beheren van de voorraad, het magazijn en tussenvoorraden in het bedrijf
• Laden en lossen van vrachtwagens
• Interne logistiek en distributie van goederen en materialen
• Het picken van orders in het magazijn
• Met behulp van hef- en reachtruck verplaatsen van materialen en zorgen voor correcte opslag
• Het voorbereiden en klaarzetten van materialen bij de verschillende werkplekken

• Coördineren van alle afvalstromen
• Contacten met chauffeurs en transportplanners
Wat vragen wij van jou?
We komen graag in gesprek met jou als je beschikt over:
• Minimaal MBO 3 werk- en denkniveau
• Relevante logistieke werkervaring
• Goede sociale en communicatieve vaardigheden en beheersing Nederlandse taal
• Flexibele werkinstelling (geen 9-5 mentaliteit)
• Nauwkeurig en initiatiefrijk
• Kennis van o.a. MS Office en automatisering o.g.v. logistiek
• In bezit van heftruckcertificaat (we werken met hef- en reachtruck en pompwagen)
Wat krijg je van ons?
• Een zelfstandige, verantwoordelijke functie (36 uur per week) in een ambitieus en
ondernemend bedrijf. Door de verschillende processen en mensen waarmee je 		
werkt, is echt geen dag hetzelfde.
• Een informele, no nonsens werkomgeving waarin resultaat telt, maar vooral ook
respect voor elkaar en een goede sfeer.
• Prima arbeidsvoorwaarden waaronder een salaris dat past bij jouw werk- en
denkniveau en ervaring.
Interesse?
Denk je dat dit de baan is waar jij op hebt gewacht? Stuur dan een brief met
motivatie en cv en naar vacature@wihabo.nl. Vermeld in de onderwerp-regel
de functienaam waarvoor je solliciteert. Voor meer inhoudelijke informatie over
deze functie kun je contact opnemen met Roel Nikkelen, Operationeel manager,
telefoon: (073) 534 07 00.
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