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VACATURE: 
Logistiek medewerker expeditie 

 
 

Doel van de functie: 
In deze functie ben je samen met enkele collega’s werkzaam op de afdeling 
expeditie. Je zorgt dat de klanten de juiste producten krijgen toegezonden. 
 
Organisatorische positie: 
De logistiek medewerker werkt in dagdienst en wordt direct aangestuurd door Hoofd-
expeditie.  
 
Hoofdactiviteiten:  
De taken van een Logistiek Medewerker zijn veelzijdig. 
In deze functie heb je dan ook verschillende taken: 

• Het verzamelen van verschillende orders die terugkomen van de verzinkerij; 
• Het uitzoeken van de roosters per order aan de hand van orderlijsten en of 

tekeningen; 
• Schoonmaken en richten van de roosters waarbij dit nodig is; 
• Verzendklaar maken van de orders; 
• Beheer van de op voorraad liggende roosters en middelen; 
• Indien je in het bezit bent van een heftruckcertificaat zijn er ook 

heftruckwerkzaamheden die natuurlijk goed en veilig uitgevoerd moeten 
worden; 

 
Profiel van de functie: 
Als Logistiek Medewerker herken je jezelf in de volgende omschrijving: 

• Je werkt graag met je handen; 
• Je leeftijd is minimaal 18 jaar; 
• Je hebt een MBO werk- en denkniveau 
• Je bent 40 uur per week beschikbaar; 
• Je beheerst de Nederlandse taal; 
• Je vindt het leuk om onderdeel van een gezellig en hecht team te worden 

 
Functionele kenmerken: 
Een afwisselende en uitdagende functie binnen een gezond bedrijf waarbij doorgroei 
bij gebleken geschiktheid tot de mogelijkheden behoord. 
Natuurlijk zijn er mogelijkheden om opleidingen te volgen die voor deze functie 
relevant kunnen zijn. 
Een baan waarbij eigen initiatieven worden gewaardeerd. 
Een uitstekend salaris in verhouding tot de zwaarte van de functie, afhankelijk van 
kennis en ervaring. 
Een aantrekkelijk pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Je bent ook vrij om te solliciteren als jij op zoek bent naar een startersbaan of als 
BBL-er wil werken en leren tegelijk. 
 
 



  

Pagina 2 van 2 
 

 
 
 
 
 
Over Las-Pers  
 
Sinds 1970 vervaardigt Las-Pers roosters voor een, nog steeds groeiende, 
internationale markt. De toepassingen variëren sterk. Zo worden roosters van Las-
Pers gebruikt in de zware industrie, in de utiliteits- en woningbouw en in de 
transportsector. Maar alle roosters hebben, ongeacht de toepassing één ding 
gemeen: hoogstaande kwaliteit.  
 
Bij Las-Pers staan een uniek concept, een geavanceerd machinepark en een team 
vakmensen borg voor kwaliteit en flexibiliteit. Mede door jarenlange samenwerking 
en kennisuitwisseling met andere roosterproducenten in Europa is Las-Pers volledig 
in staat in te spelen op alle wensen op roostergebied.  
 
Voor het grootste deel levert Las-Pers maatwerk. Indien gewenst verzorgen wij de 
indelingstekeningen voor roostervloeren op basis van bestaande 
constructietekeningen. We kunnen ook op locatie voor u meten.  
Daarnaast hebt u de keuze uit een zeer ruime voorraad standaardproducten.  
 
Onze producten vindt u terug in:  

• Utiliteits- en woningbouw  

• Staal- en machinebouw  

• Chemische- en petrochemische industrie  

• Scheepsbouw en offshore  

• Weg-, water- en bruggenbouw  

• Centrales, waterzuiveringen en verbrandingsovens  

• Garages en carrosseriebedrijven  

• En vele andere sectoren  
 
Las-Pers heeft in de markt de naam van betrouwbaar leverancier op te houden. Dat 
geldt zowel voor de constant hoge kwaliteit van het product, de 
leverbetrouwbaarheid, als voor het hoogwaardige niveau van de after-sales service.  
 
Nadere informatie over de functie kunt u verkrijgen bij: 
 
Antwan van Keulen   
Telefoon 0412-631531 
Email: a.van.keulen@las-pers.nl 
 
Uw schriftelijke reactie richt U aan: 
Las-Pers B.V. , t.a.v. Dhr. F. Klerks 
per email f.klerks@las-pers.nl 
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