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OP ZOEK
NAAR
EEN VASTE
BAAN?
BIJ ONS KUN
JE DIRECT
AAN DE SLAG!
Janus Vaten is gespecialiseerd in het reconditioneren van stalen en
kunststof verpakkingen en de verkoop van nieuwe verpakkingen.
De klanten aan wie wij dit concept (aan)bieden, bevinden zich onder meer
in de petrochemische, voedingsmiddelen en afval industrie. Dagelijks
verlaten duizenden stalen en kunststofvaten en vele honderdtallen IBC’s
(Intermediate Bulk Containers) de productievestiging van Janus Vaten
in Oosterhout.
De arbeidscultuur wordt grotendeels bepaald door de constructief
ingestelde medewerkers. Ze zijn ondernemend, gedreven en collegiaal.
Hard werken en humor gaan bij Janus Vaten uitstekend samen. Om ons
dynamische team te versterken zijn wij per direct op zoek naar een:

LOGISTIEK COÖRDINATOR FULLTIME
DE FUNCTIE-INHOUD:

• Je bent het aanspreekpunt voor onze chauffeurs en externe
transporteurs.

• Aanmelden van binnenkomende vrachten bij de productie.
• Maken van vrachtdocumenten.
• Ontvangen en het op weg sturen van de chauffeurs.
• Je begeleidt de administratieve afhandeling van vrachten.
• Controleren van transportfacturen.
• Je bent de spin in het web tussen onze productie afdelingen en
binnenkomende goederen.

Voel je je thuis in een familiebedrijf met de nodige ruimte voor je eigen
verantwoordelijkheden, dan nodigen wij je uit om binnen 14 dagen te
solliciteren. De sollicitatiebrief, voorzien van Curriculum Vitae, kun je richten aan Janus Vaten BV, ter attentie van R. Janus. Bij voorkeur ontvangen
wij je sollicitatie per e-mail, deze kun je sturen naar r.janus@janusvaten.nl

www.janusvaten.nl

Reacties van uitzendbureaus stellen wij niet op prijs!

JOUW PROFIEL:

• Je hebt MBO werk- en denk niveau.
• Kennis van SAP.
• Je beheerst de Engelse taal. Frans en Duits zien wij als een pre.
• Je kan snel schakelen tussen verschillende werkzaamheden.
• Je bent stressbestendig en resultaatgericht.
• Je bent sociaal en communicatief vaardig.
• Je bent een echte teamplayer.
• Je voelt je prettig in een jonge dynamische omgeving.

