
 
 

 

 

 

Expeditie medewerker gezocht (38 uur) 

 
Bij banketbakkerij van Strien maken we de lekkerste koekjes en soesjes van Nederland. Die leveren we aan 
speciaalzaken, supermarkten, horeca en overige foodservice in binnen- en buitenland. Wij produceren private 
label en onder eigen merk “Van Strien banketbakkers” in de bekende vrolijke cupido verpakkingen.  
 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en ervaren expeditie medewerker voor onze magazijnen. Als expeditie 
medewerker ben je verantwoordelijk voor alle logistieke processen binnen ons bedrijf: zowel de interne 
goederenstromen als de inkomende en uitgaande goederen. Dit betreft o.a. grondstoffen, halffabricaten, 
eindproducten en verpakkingsmateriaal. Het is een veelzijdige en uitdagende functie, waarbij je zelfstandig werkt 
en het belangrijk is dat je overzicht houdt en nauwkeurig bent. 
 
De belangrijkste werkzaamheden: 

 
Laden en lossen 

 Het lossen van bestel- en vrachtauto’s met grondstoffen, verpakkingsmaterialen, machines en 
hulpmaterialen 

 Kwaliteitscontrole van de aangevoerde producten conform specificaties en voedselveiligheidssysteem. 

 Het op de juiste wijze opslaan van goederen in de magazijnen en vriezers. 

 Het klaarzetten van verkooporders aan de hand van de picklijsten. 

 Het laden van bestel- en vrachtauto’s met klaargezette verkooporders.  

 Het correct verwerken van diverse administratieve formulieren zoals pakbonnen en kwaliteitscontroles 
en deze delen met de verantwoordelijke collega’s. 
 

Voorraadbeheer 

 Het op orde houden van de magazijnen, koelruimten en vriesruimten conform de richtlijnen. 

 Het verrichten van interne transporten tussen de diverse magazijnen en productieruimten. 

 Het zorg dragen voor voorraadbeheer conform het FIFO-systeem en bewaken van THT-datums. 

 Het controleren van de temperatuur in de verschillende opslagruimtes. 

 Schoonhouden van de magazijnen, koelruimtes en vriesruimtes. 
 

Algemene taken 

 Zorgdragen voor goede werking van de transportmiddelen, tijdig storingen en onderhoud doorgeven. 

 Het aandragen van oplossingen en verbeterpunten. 

 Toezien dat in de magazijnen, koelruimten en vriesruimten de eisen nageleefd worden m.b.t. de hygiëne 
regels en de arbo-regels uit ons voedselveiligheidssyteem en bedrijfsregelement. 

 
De kandidaat die wij zoeken: 

 
Wij zoeken iemand met een relevante MBO opleiding, een aantal jaren ervaring en bij voorkeur een reachtruck en 
stapelaar certificaat.  
 
 
Wat mag je verwachten? 

Wij bieden jou een verantwoordelijke, zelfstandige en afwisselende functie met leuke collega’s binnen een 
groeiend en dynamisch familiebedrijf, een goed salaris conform cao bakkersbedrijf en een werkweek van 38 uur 
in dagdienst. 
 
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Danielle Jacobs  
 
e-mail:  danielle@koekjes.nl 
telefoon:  0186 626326 
postadres: Banketbakkerij van Strien B.V., Simon Stevinstraat 3, 3261MG Oud-Beijerland 
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