
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een medewerker Voorraadbeheer 
en transport planning. Kloek Pallets uit Kampen is een jong dynamisch familie bedrijf. 
We zijn een productie- en handelsbedrijf, met een dominante marktpositie, en zijn 

actief in binnen- en buitenland.  

Als medewerker voorraad beheer en transport planning heb je diverse contacten met 
transporteurs en zagerijen. Je houdt contact met de transporteurs en bent op de 

hoogte van alles wat er speelt. 

Wat ga je doen? 

 Binnenkomende inkooporders verwerken in ons voorraadbeheer 
 Je hebt inzicht in ons voorraadbeheer 
 Je hebt ervaring met het organiseren van transport vanuit het buitenland 
 Je houdt contact over de lopende zaken van de orders. Je weet precies wat 

de status is van een inkooporder omdat je weet wat er speelt en veel contact 
hebt met de andere partij. 

 Je controleert binnenkomende goederen 
 Je zoekt actief naar transporteurs en maakt prijsafspraken voor de transporten 
 Organiseren en zoeken naar transport zodat de orders geleverd kunnen 

worden. 
 Afstemmen wanneer inkooporders geleverd moeten worden en opvolging 

daarvan 
 Je bent goed in plannen. Je bent verantwoordelijk voor het beheren van de 

inkomende en uitgaande goederen. 

Wat heb je in huis? 

 Je bent leergierig en pakt dingen snel op 
 Je werkt nauwkeurig en kan goed schakelen 
 Je bent commercieel 
 Je bent proactief, neemt verantwoordelijkheid en houdt van uitdagingen 
 Je hebt sterke uitdrukkingsvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk 

 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal.  

Aanbod 
Wij bieden een uitdagende functie bij een stabiele speler binnen de emballage 
industrie. We bieden een markconform salaris. Ben je na het lezen van deze 
vacature enthousiast? Neem contact met ons op! Je kan je motivatie met CV sturen 

naar hr@kloekpallets.com of bel naar afdeling HR via telefoonnummer 06-43040342 
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