
      

            
 

 

 

 
 

 
 

 

 
                         Medewerker Interne Logistiek 

- 40 uur per week, dagdienst   - 

 

De Medewerker Interne Logistiek is samen met de collega’s op de afdeling verantwoordelijk voor het 

verrichten van logistieke werkzaamheden. Als medewerker Interne Logistiek draag je bij aan het 

gewenste kwaliteitsniveau van Grozette en je rapporteert aan de Manager Bedrijfsbureau. 

 

De functie:   

 

De medewerker Interne Logistiek houdt zich bezig met het laden en lossen van producten, grondstoffen 

en verpakkingsmaterialen. Tevens zorgt de medewerker Interne Logistiek ervoor dat halffabrikaten, 

verpakkingsmaterialen en emballage klaar gezet wordt. Daarnaast wordt het gereed product 

weggereden vanaf de inpaklijnen en worden de tellingen en beheer van halffabrikaten, gereed product 

en de verpakkingsmaterialen verzorgt. 

 

Wij zoeken: 

• Iemand die van aanpakken houdt en flexibel om kan gaan met veranderingen 

• Je hebt een aantal jaren werkervaring in de Logistiek, bij voorkeur in de foodsector 

• Kennis van computersystemen en daarbij het verwerken van gegevens 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal en Engels is gewenst 

• Je bent in het bezit van een geldig Certificaat veilig werken met de heftruck en pompwagen 

 

Grozette biedt je:  

• Afwisselende werkzaamheden 

• Professionele organisatie, informele cultuur 

• Dynamische werkomgeving 

• Marktconforme arbeidsvoorwaarden 

 

Ben jij degene die wij zoeken? 

Stuur dan een motivatiebrief + C.V. onder vermelding van de functie Medewerker Interne Logistiek, naar 

roely.slinger@grozette.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Roely 

Slinger op telefoonnummer 0348-410264. 

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst 
 

Grozette B.V. produceert sinds 1963 kaasproducten 

voor de voedingsindustrie, foodservice en retail. Ons 

assortiment bestaat uit verse en lang houdbare 

kaaspoeders en geraspte kaas. Naast het Grozette 

merk worden ook producten onder private label 

gemaakt. Onze producten worden naar meer dan 30 

landen geëxporteerd. 
 

Grozette heeft een reputatie opgebouwd als flexibele en betrouwbare leverancier van kaasproducten 

met een constante hoge kwaliteit. Innovatie en ontwikkeling zijn een essentieel onderdeel van onze 

bedrijfsstrategie. Door middel van vooruitstrevende mogelijkheden en producttoepassingen blijven 

we concurrerend en interessant in de snel wisselende kaasmarkt. 

 

Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie op www.Grozette.nl  
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