Allround Logistiek Medewerker – standplaats Franeker
Ben je iemand met kennis van logistieke processen en heb je zin om mee te bouwen aan een zo
efficiënt mogelijke goederenstroom binnen onze fabriek? Wellicht is deze functie van Allround
Logistiek Medewerker iets voor jou! Het betreft een functie voor 40 uur per week.
Wie is Royal Steensma? Wat doen we als Royal Steensma en waar streven we naar?
Royal Steensma is een professioneel en innovatief familiebedrijf gespecialiseerd in de productie van
hoogwaardige ingrediënten en smaakvolle halffabricaten voor de retail, brood- , banket- , chocoladeen ijsindustrie. Wij produceren onder eigen merk en onder private label en zijn nationaal en
internationaal actief. In Nederland behoren wij tot de marktleiders op het gebied van de productie van
bakkerijgrondstoffen.
Als je bij één van onze vier Nederlandse plants binnenkomt, ervaar je niet alleen dat wij heerlijke
bakkerijingrediënten produceren, maar ervaar je vooral de bevlogenheid van onze medewerkers.
Medewerkers die kennis hebben van uiteenlopende processen, producten en specialiteiten. Met circa
225 collega’s zorgen wij er dagelijks voor dat zowel de ambachtelijke bakker op de hoek, als ook de
industrie en de retail voorzien worden van onze producten. De saamhorigheid ervaar je wanneer je
één van onze locaties binnenloopt. Humor in combinatie met hard werken, met de handen in het deeg
en ook een lach en een traan zijn ons niet vreemd. Korte lijnen, efficiency, inventiviteit,
maatwerkoplossingen: daar houden wij van; en onze klanten ook!
Royal Steensma heeft vestigingen in Leeuwarden, Franeker, Elst en Vlaardingen. Daarnaast beschikt
de organisatie over een eigen productiefaciliteit in Thailand voor de aanlevering van grondstoffen.
De functie:
Als Allround Logistiek Medewerker ben je veelzijdig inzetbaar en samen met jouw collega’s
verantwoordelijk voor het administratief en fysiek verwerken van klantenorders, zodanig dat de
afnemers conform gemaakte afspraken worden geleverd inclusief de daarbij behorende
documentenstroom. Je ondersteunt daar waar nodig is het Hoofd Magazijn-Expeditie bij het
verrichten van zijn/haar werkzaamheden. Het betreft een fulltime functie waarbij je voornamelijk
fysieke en controlerende werkzaamheden op de werkvloer verricht maar daarnaast ook
administratieve werkzaamheden.
Je voornaamste werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn:
 Je ondersteunt je collega’s tijdens dagelijkse activiteiten en werkzaamheden;
 Je voert expeditie- en magazijnwerkzaamheden uit met betrekking tot orders verzamelen,
verzend gereedmaken, het laden en lossen van vrachtwagens en/of containers;
 Je verzorgt interne transporten met betrekking tot de opslag en uitgifte van grond- en
hulpstoffen, verpakkings- en emballagematerialen en eindproducten;
 Je bent verantwoordelijk voor het aan- en afvoeren van (on)beladen pallets t.b.v. de productie
of expeditie;
 Je zet aan de hand van de productieplanning goederen klaar;
 Je controleert de (intern) aangeleverde en uitgaande zendingen, eindproducten en pallets en
dergelijke op uiterlijke afwijkingen en/of beschadigingen van verschillende aard;
 Je verzorgt diverse overige transportwerkzaamheden (afval, verpakkingsmateriaal e.d.);
 Je controleert en boekt ontvangsten en leveringen en het verzorgen van
vervoersdocumenten;
 Je tekent vrachtbrieven af, je boekt transporten en je digitaliseert vrachtdocumenten;
 Je bent samen met je directe collega’s verantwoordelijk voor het beheren van het magazijn,
het inventariseren van voorraad, waaronder diverse formaten verpakkings- en
emballagematerialen, hulpstukken, grondstoffen en eindproducten;
 Je zorgt voor orde en netheid en leeft de algemene-, veiligheid- en hygiëneregels na.

Je werkt nauw samen met je collega’s van de Expeditie, de Verkoopbinnendienst en de Productie. Je
rapporteert aan het Hoofd Magazijn-Expeditie.
Wat vragen we van je?
 Je hebt affiniteit met logistiek en de food;
 Je bent proactief, flexibel, secuur, accuraat en in staat om in teamverband te werken;
 Je bent in staat om aandachtig en geconcentreerd te kunnen werken;
 Je bent stressbestendig en je kan goed omgaan met deadlines;
 Je deinst er niet voor terug om de handen uit de mouwen te steken en waar nodig
(incidenteel) bij te springen op een andere afdeling;
 Je hebt een geldig heftruck- en reachtruckcertificaat;
Wat bieden we je?
Wij bieden je een uitdagende en veelzijdige functie met ruimte voor eigen initiatief. Een marktconform
salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, een gedegen pensioenregeling en een
eindejaarsuitkering. Tevens bieden we je een gezellig team waarbij we informeel en actief met elkaar
samenwerken.
Nieuwsgierig of heb je de gouden tip?
Heb je vragen of weet je iemand in jouw netwerk die op zoek is, neem dan contact op met Jelke van
Dapperen, HR Manager. Jelke is bereikbaar op nummer 06-20253739. Ook kun je een mail sturen
naar j.vandapperen@steensma.com

