
Zoomweg Zeeland Coldstore bv (ZZC) met 
vestigingen in Vlissingen en Kruiningen 

vraagt voor beide locaties:

Full time
Logistiek
administratief
medewerker
Wat ga jij doen:
Je plant uitgaande verladingen in, stemt af 
met de warehouse managers en informeert 
de klant wanneer zij hun producten kunnen 
komen laden. Hiervoor verwerk je dossiers 
in het systeem en handel je de transport- 
documentatie af. Jij gaat altijd voor kwaliteit, 
je onderhoudt hiervoor contact met de
douane voor de juiste inspecties en plant 
phyto keuringen tijdig in zodat altijd aan 
de hoogste norm voldaan kan worden.
Iedereen van de juiste informatie voorzien
is cruciaal in dit vakgebied. Zo zorg jij voor 
het uitgeven van lading pincodes en het 
aanmaken van outtakes voor verladingen.
Je informeert de klanten inzake verladingen 
en zorg je ervoor dat vervoerders op de 
hoogte zijn van de uitgaande goederen.

Locatie Vlissingen: Daarnaast houd je 
contact met rederijen over betalingen en 
vrijstellingen. 

Hier ga jij aan de slag:
Je gaat werken bij een fruit terminal waar 
dagelijks nieuwe vrachten met fruit binnen-
komen. Je bent werkzaam vanuit locatie, 
incidenteel ben je een dag werkzaam op de 
andere vestiging. Een grotere capaciteit is 
mooi maar dat vraagt ook om uitbreiding 
in het team zodat de snelheid in het proces 
niet verloren gaat en de klanten zo snel 
mogelijk verder kunnen met hun producten. 
Als je specialist bent in de opslag van vers, 

exotisch fruit is het snel schakelen!
Dat vraagt om flexibiliteit en een aanpak-
kersmentaliteit. Je komt terecht in een jong 
en dynamisch team, waar de collega’s graag 
een stapje extra zetten.

Waar jij goed in bent:
Aan de slag als Logistiek Administratief
Medewerker? Dit vragen wij van je:

•  Het zou mooi aansluiten als je een 
logistieke opleiding gevolgd hebt op 
mbo of hbo niveau,

•  Je kan goed werken met het MS Office 
pakket;

•  Je spreekt goed Nederlands en Engels, 
en weet in deze talen ook goed in 
geschrift te gebruiken;

•  Het is een pre als je ook de Duitse of 
Spaanse taal beheerst;

•  Je bent bereid om overwerk te 
verrichten waar/wanneer dat nodig is.

Wat we jou bieden:
•  Je start met een mooi salaris;
•  Overwerk wordt vergoed
•  Reiskostenvergoeding à 0,19 euro 

per kilometer;
•  Opleidingen worden vergoed;
•  De mogelijkheid om verder te groeien 

als je je deze functie al helemaal eigen 
hebt gemaakt.

Interesse?
Kijk ook op www.zzcoldstores.com
Reactie: info@zzcoldstore.nl
of bel 0113-322359
Zoomweg Zeeland Coldstore
Nisseweg 4 | 4416 PK Kruiningen
Netherlands

www.zzcoldstores.com  

Voor onze Coldstore in Kruiningen zijn wij, Zoomweg Zeeland Coldstore, op zoek naar een 
fulltime: 

Warehouse manager 

Ben jij de logistieke professional die onze fysieke en administratieve processen efficiënt 
organiseert en die (voorraad)betrouwbaarheid en servicegerichtheid hoog in het vaandel 
heeft staan? Dan is onze functie van Warehouse manager iets voor jou! 

Je taken bestaan uit: 

 Leidinggeven aan onze Coldstore. 
 Je bent verantwoordelijk voor de ontvangst van alle binnenkomende goederen, een 

correcte voorraadadministratie, de uitgifte van goederen. 
 Je zorgt voor relevante rapportages en de bijbehorende analyses. Je bent in staat om 

snel door te dringen tot de kern van de zaak en dit inzichtelijk te presenteren. 
 Zorgdragen voor een optimale indeling van de koelcellen in Coldstore. 
 Je stuurt op verbeteringen ten aanzien van veiligheid, kwaliteit en ter voorkoming 

van verspilling van materiaal en / of geld. 
 Je zorgt voor een optimale afstemming van de dagelijkse goederenstroom en de 

realisatie van de met klanten overeengekomen servicegraden en stuurt actief bij. 

Wij zoeken iemand met: 

 Aantoonbare ervaring met leidinggeven en de organisatorische activiteiten in een 
magazijn of warehouse. Omdat het een dynamische functie is, zijn wij op zoek naar 
een kandidaat die al enige ervaring heeft in een vergelijkbare werkomgeving. 

 Ervaring en kennis van voorraad- en logistieke processen en daarbij kennis van 
Microsoft-pakketten, Office (Excel en Word); en WMS-systemen en/of SAP; 

 Een werk- en denkniveau op MBO + niveau; 
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als 

schriftelijk.  
 een goede werkethiek en je hebt de drive om jezelf en het bedrijf te ontwikkelen 
 Je  bent servicegericht en kwaliteitsbewust.  
 Je communiceert gemakkelijk en bent pro-actief 
 Je beschikt over een goed analyserend vermogen 
 Je werkt gestructureerd en bent flexibel 
 Je hebt een hands-on mentaliteit en springt bij waar nodig; 

 


