Locatie
Bedrijf
Adres
Postcode en plaats
Leerplaats
Opleiding

Logistiek Centrum Boskoop
Denemarkenlaan 9, Deur 17
2391 PZ Hazerswoude-Dorp
BBL – Logistiek medewerker
Crebo 25372, opleiding tot Logistiek Teamleider, niveau 3

Contactpersoon
Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres

Jeffrey Houtman
0172 – 46 20 21
Jeffrey@houtmanlogistiek.nl

Mogelijkheden bij deze leerplaats
• Uitzicht op een vaste baan
• Opleiden voor een mbo-certificaat
• Opleiden voor een Praktijkverklaring
Wie zijn wij?
Het LCB is hét logistieke centrum in Boskoop en omstreken. In de hal zorgen onze collega’s er voor dat de planten van
honderden kwekers vakkundig verzameld en verwerkt worden, met de daarbij horende fustafhandeling. De handel
wordt zo goed en efficiënt mogelijk geladen op karren en/of (box)pallets. Wij verdichten en verpakken de karren
zodat de klant zo min mogelijk transportkosten voor zijn rekening krijgt.
Hoe gaat je dag er uit zien?
Dagelijks leveren tientallen kwekers hun handel aan bij ons in de hal. Dit kan in allerlei vormen en maten
binnenkomen, soms pallets vol, soms een enkele tray planten. Als onderdeel van ons team is het jouw taak om de
geleverde goederen te ontvangen en op te slaan. Nadat je de handel in ons moderne ICT-systeem hebt geregistreerd,
verzamel je de orders en verpak je deze zo goed mogelijk. Daarna zet je het klaar voor verzending.
Er komt veel kijken bij onze processen en tijdens het werk komt er veel op je af. Maar je hebt collega's waar je op
kunt bouwen en ze leren je graag alle kneepjes van het vak. Presteer jij als logistiek teamleider beter dan wij
verwachten? Dan mag je ons naast je dagelijkse werkzaamheden ook ondersteunen bij het coördineren van de
werkzaamheden en bij het optimaliseren van onze bedrijfsprocessen.
Over welke vaardigheden moet je beschikken?
Onze ideale student beschikt minimaal over de volgende drie vaardigheden: je bent sociaal vaardig, je weet de rust
te bewaren wanneer de druk hoog is en je bent leergierig. Er komt veel kijken bij ons in de loods. Je wordt dagelijks
meerdere keren aangesproken door chauffeurs, klanten en leveranciers. Het is aan jou om ervoor te zorgen dat je je
hoofd koel houdt, klanten netjes te woord staat en dat je onze processen goed leert kennen.
Natuurlijk houden we er rekening mee dat je student bent en dat je sommige vaardigheden nog moet ontwikkelen.
Daar ben je student voor en daar helpen we je graag bij. We gaan graag samen met je aan de slag om je
vaardigheden verder te ontwikkelen.
Wat bieden wij jou?
Je komt terecht in een klein en hecht team waar iedereen elkaar helpt. Samen staan we sterk, dus iedere dag wordt
er ook samen gewerkt aan een vlotte afhandeling van alle orders. Functioneer je goed of zelfs beter dan verwacht?
Dan zijn er voldoende doorgroeimogelijkheden bij ons binnen het bedrijf. Zo zou je mee mogen beslissen over ons
beleid en onze werkzaamheden.
Daarnaast is er bij goed functioneren kans op een vaste aanstelling, al moet je als student jezelf wel eerst bewijzen.
Elke vrijdagmiddag borrelen we graag met het team in onze kantine. Schijnt het zonnetje buiten? Dan zitten we graag
met z’n allen bij ons voor de deur in het zonnetje!
Meer informatie en solliciteren
Voor meer inhoudelijke informatie over de sollicitatie kun je contact opnemen met Jeffrey Houtman via
0172 46 20 21. Wil je solliciteren? Stuur dan je CV en motivatiebrief per e-mail naar jeffrey@hbgroep.nl

