
 
 
Smeermiddelen Industrie De Oliebron BV is gevestigd te Zwijndrecht en Almelo en is toonaangevend producent van een 
breed assortiment smeermiddelen ten behoeve van diverse ondernemingen, zowel binnen als buiten Europa. Productie, 
afvullen en verpakken vindt plaats op basis van kwaliteitsborging conform NEN ISO 9001, milieuzorg volgens NEN ISO 
14001 en OHSAS 18001. 

 
Medewerker Expeditie m/v 

 (fulltime functie 39 u/p.w. dagdiensten in toekomst ploegendienst) 
 

Als medewerker expeditie ben je samen je collega’s verantwoordelijk voor de ontvangst, opslag, orderpicking en het 
(intern)verzenden van gereed/ verpakt product, halffabricaten, emballage, etiketten, hulp- en verpakkingsmaterialen. 
 De afdeling expeditie kent verschillende werkplekken (binnen en buiten) waar gewerkt wordt. Wij zijn momenteel op 
zoek naar een nieuwe collega die kan doorgroeien tot een allround inzetbare medewerker binnen de gehele expeditie.  
 
De kerntaken zijn onderverdeeld in 6 categorieën; 

 Goederen ontvangst, aannemen van goederen/ lossen van vrachtwagens en/ of containers, controleren van 

leveringslijsten/ vrachtbrieven en het verzorgen van de eventuele administratieve afhandelingen hiervan;  

 Put-Away, het intern verplaatsen en opslaan van gereed product o.b.v. beschikbare/ opgegeven locatie waarbij 

de locatie en het product gescand worden, inclusief het melden van manco’s en het plaatsen op afwijkende 

locaties; 

 Orderpicken, a.d.h.v. picklisten klaarzetten van goederen t.b.v. beladen/ verzenden, rekening houdend met klant 

specifieke eisen inclusief het melden van manco’s en het wegnemen van producten van afwijkende locaties; 

 Wagens/ containers beladen, a.d.h.v. orderbonnen / picklisten, rekening houdend met klant specifieke eisen. 

 Bulkbeladen, a.d.h.v. de orderbon en de Bulkcontrolestaat, hierbij worden monsters afgenomen en wordt de 

wagen leeg en vol gewogen op de weegbrug.  

 Stopwerk, uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden, opvolgen van QHSE-taken op aangeven van de 

Teamleaders. 

Je komt in eerste instantie te werken in onze dagdienst echter verwachten we wel dat je bereid bent om in te vallen in de 
ploegendienst tijdens afwezigheid van collega’s. Gezien de grote drukte in onze organisatie wordt er momenteel ook 
regelmatig overgewerkt in de avonden en op zaterdagen. Ook hier verwachten wij een flexibele instelling.  
 
Wij vragen; 

 Een afgeronde opleiding op VMBO niveau; 

 Een afgeronde opleiding/ cursus richting magazijn/ logistiekmedewerker is een pre; 

 Minimaal 1 jaar  aantoonbare werkervaring binnen een magazijn of expeditieafdeling; 

 Een afgeronde opleiding/ cursus richting magazijn/ logistiekmedewerker is een pre; 

 Een zeer goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

 Mondelinge beheersing van de Duitse taal is een pre;  

 In bezit van een geldig Hef- en/ of reachtruckcertificaat; 

 Een geldig VCA certificaat is een pre. 

Wij bieden een fulltime functie met uitzicht op een vast dienstverband binnen een groeiende organisatie met de 
mogelijkheid om uit te groeien tot een volwaardig allround expeditie medewerker. Daarnaast bieden we je de 
mogelijkheid om aanvullende opleidingen of cursussen te volgen nodig dan bieden wij je graag de mogelijkheid om die te 
behalen  Naast een vast basissalaris kun je rekenen op een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een 
premievrij pensioen. 

 
Herken jij jezelf als onze nieuwe collega, mail dan je motivatie en een volledig CV naar solliciteren@oliebron.nl 
Voor eventuele vragen neem je contact op met de heer R. Bakker van de afdeling P&O, tel: 078-6101122. 
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