
 

 

 
 
 

Allround logistiek medewerker (20u – 24u) 
 

Bever Innovations B.V.  
Werken bij Bever Innovations betekent werken in een internationaal georiënteerde 

organisatie met een ambitieus team. Op professionele wijze werken wij aan een optimale 

dienstverlening voor onze klanten. Sinds onze oprichting in 1996 ontwikkelen, produceren en 

leveren wij intelligente LED-verlichtingsoplossingen. Zowel voor indoor- als outdoor 

toepassingen en voor de benzine-retailmarkt, industrie en horticultuursector. Ons team weet 

steeds het uiterste uit de LED-technologie te halen. Continu leggen we de lat hoger, door 

ingrijpende prestatieverbeteringen. Dit resulteert niet alleen in grensverleggende innovaties, 

maar ook in een betere concurrentiepositie en toegevoegde waarde voor onze klanten. 

Zonder afbreuk te doen aan onze sociale waarden. 

 

Vacature Allround logistiek medewerker 

Dit ga je doen 
Nadat productie gereed is ben je met het team verantwoordelijk voor het organiseren van het 

verzend gereedmaken van de orders i.s.m. onze (externe) productiepartners. Hierbij zal er 

transport georganiseerd moeten worden middels één van de modaliteiten: zee-, lucht- en 

wegtransport met de daarbij bijbehorende documenten. Tevens voer je nog andere magazijn 

gerelateerde taken uit zoals, cycle counting, interne voorraadtransporten en ontvangen 

leveringen horen bij deze veelzijdige functie.  

 

Je bent verantwoordelijk voor: 

• Invoeren en bevestigen van verzendingen in diversen systemen; 

• Organiseren van nationale als internationale transporten, maken en opvragen van 

transporttarieven; 

• Verzorgen van transport met opmaak van de juiste begeleidende documenten (o.a. 

Douane) 

• Monitoren van zendingen; 

• In- en uitboeken van goederen; 

• Magazijnbeheer (ontvangst, uitslag, voorraadcontrole etc.) 

• Verzamelen, verpakken en verzendklaar maken van zendingen; 

• Afhandelen documenten verkooporders (pakbonnen, vrachtbrieven en export 

documenten) 

• Onderhouden contact met diverse afdelingen intern: Verkoop Binnendienst, 

Inkoop/Planning), externe productie magazijnen en vervoerder. 

 

In de rol rapporteer je aan de teamleider van logistiek. 

 



 

 

 
 
 

Jouw profiel  
Je hebt relevante werkervaring in de logistiek sector met administratieve import en export 

handelingen. Je bent een teamplayer met een portie doorzettingsvermogen, die 

oplossingsgericht en klantgericht te werk gaat. Verder ben je te omschrijven als: 

 

• Je bent communicatief vaardig zowel in woord en geschrift 

• Je bent administratief sterk onderlegd 

• Je hebt ervaring in, of affiniteit met, de logistieke sector (zee, lucht en wegtransport) 

zowel im- als export 

• Je bent leergierig, accuraat, geordend en weet het overzicht te houden 

• Je bent klantvriendelijk, stressbestendig en flexibel 

 

Herken jij jezelf hierin? Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren 

 

Ons aanbod 
• Een uitstekend salaris 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals: 

o Winstuitkering 

o ATV dagen 

o Pensioenregeling 

• Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden 

• Zelfstandige baan binnen een innovatieve dynamische organisatie gehuisvest in een 

modern pand 

• Een gezellig team 

• Personeelsvereniging met leuke activiteiten 

 

 

Mooie uitdaging? 

Zie jij jezelf in deze functie? Solliciteer dan direct. Je sollicitatie kun je sturen naar: 

sollicitaties@beverinnovations.com. 

 

 

 

Twijfel je of dit wat voor je is, neem gerust contact met ons op, dan drinken we een bak 

koffie, kun je gelijk ons kantoor zien.   

 

Adrienne den Hartog (Teamleider logistiek) 

Marcel Kieboom (Manager Operations)  

 

(Telefonische) Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:sollicitaties@beverinnovations.com

