In een wereld waar duurzaam geteelde producten voorop staan, wordt de vraag naar high-tech,
duurzaam ingerichte kassen steeds groter. Een uitdaging die Van der Hoeven op het lijf geschreven is.
Als sinds 1953 ontwerpen en realiseren we wereldwijd tuinbouwprojecten die telers en investeerders in
staat stellen maximaal rendement te halen uit hun investering. We bieden teelt technische ondersteuning
waar nodig en nazorg staat hoog in het vaandel. Mede hierdoor creëren we lange termijnrelaties met
onze klanten. Daar zijn we trots op.
Elke dag werken we met een groot team professionals aan de optimalisatie van onze projecten en
ontwikkelen we nieuwe systemen. Altijd met hetzelfde doel: op maat gemaakte projecten voor onze
klanten.
Wij zijn op zoek naar een Shipping Assistant
Je bent verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen, scannen, opslaan en uitgeven / verzenden van
producten en materialen ten behoeve van onze projecten. Daarnaast controleer je de aantallen en de
kwaliteit van de in – en uitgaande producten en materialen. Het laden en lossen van de materialen vindt
regelmatig ook plaats op locatie van onze leveranciers. Dit betekent dat je ook controles bij derden gaat
uitvoeren.

Het functieprofiel:



MBO werk- en denkniveau



In bezit van het heftruck diploma



Kennis van kassenbouw, verwarmings- en irrigatiematerialen



Rijbewijs B



Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift



Beheersing van de Engelse taal is een pre



Affiniteit met kantoorapplicaties



Flexibele en positieve instelling



Klantgerichte werkhouding



In staat om in tijden van drukte overzicht te behouden en prioriteiten te stellen

Ben je geïnteresseerd en herken je jezelf in bovenstaand profiel?
Mail dan je motivatie naar Heleen van der Vaart, HR, h.vandervaart@vanderhoeven.nl.
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Brian Rijgersberg (Shipping Manager), op
088-2626685.
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