
 

 

 

KOM JIJ WERKEN BIJ DE AFDELING LOGISTIEK? 

Wie zijn wij? 

Al meer dan zestig jaar zijn wij producent van draadproducten in allerlei vormen en maten, van verschillende 

metaalsoorten en in diverse diameters en diktes van 0.3 tot en met 14 mm. In samenwerking met marktpartijen 

ontwikkelen wij innovatieve oplossingen voor de meest uiteenlopende toepassingen in verschillende branches. In ons 

moderne machinepark maken wij duizenden producten van draad. Van satépennen tot lampenkapframes, van displays 

tot ventilatieroosters en van spantklemmen tot draadveren.  

 

Wat ga je doen bij de afdeling logistiek? 

Je gaat je bezighouden met onder andere de volgende werkzaamheden: 

 

Logistiek 

Om de groei te ondersteunen zoeken wij een collega die Logistiek als belangrijkste taak heeft. Je wordt verantwoordelijk 

voor het beheer van het magazijn, het coördineren en uitvoeren van de expeditie en, op termijn, de export. 

  

Je steekt je handen uit de mouwen en draagt zorg voor het labelen en de expeditie van geproduceerde draadvormen, 

want veel producten worden namelijk direct uitgeleverd naar onze klanten. 

 

Ondersteuning bedrijfsbureau 

Je ondersteunt de processen in het bedrijfsbureau door het zorgvuldig bijhouden van de digitale administratie. Dit geldt 

voor ontvangst van materialen, verzonden producten en emballage, maar ook de referentie producten en 

verpakkingsmaterialen. 

 

Ondersteuning fabriek 

Je ondersteunt de processen in de fabriek door bijvoorbeeld intern transport te verzsorgen of spullen klaar te zetten voor 

jouw collega’s. Soms zal ook gavraagd worden om op de andere afdelingen bij te springen in de productie. 

 

Wat verwachten we van je? 

Jouw functie heeft directe invloed op jouw collega’s, dus je moet goed in teamverband kunnen werken en de invloed van 

jouw plannen en keuzes relateren aan het hele bedrijf. Je bent praktisch ingesteld en kan makkelijk tussen verschillende 

werkzaamheden schakelen. Je bent handig, snel en precies en bent oplossingsgericht. Je kunt prioriteiten stellen en bij 

spoedgevallen stel je jouw pauze even uit. Je gaat altijd zorgvuldig te werk en kunt goed met een computer omgaan.  

 

Verder:  

• Je hebt ervaring met expeditie en magazijn beheer 

• Je kunt veilig op een heftruck rijden en met zware ladingen op hoogte werken 

• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift  

• Je hebt een goede kennis van Word, Excel en Outlook 

• Ervaring met CMS systemen en Exact Globe is een pré 

 

Wat kun je van ons verwachten? 

Als collega bij Blok’s Draadvorm kun je rekenen op een fulltime baan (38,75 uur) met veel afwisseling bij een bedrijf dat 

blijft groeien. Met circa 30 medewerkers werken we vanuit een informele en familiaire werksfeer, waarbij aanpakken en 

collegialiteit belangrijk zijn. Inzet wordt beloond en in overleg kijken we hoe je je verder kunt ontwikkelen. 

  

Je kunt rekenen op goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een salaris binnen de cao Metaal en Techniek met een extra 

toeslag, reiskostenvergoeding en stabiele werktijden (ma-do 08:00-17:00 en vr 08:00-15:30).  

 

Spreekt onze vacature jou aan?  

Stuur je motivatiebrief met CV naar vacature@draad.com ter attentie van Loek Blok. Vermeld daarbij de functie: 

Medewerker Logistiek. Voor vragen over de functie kun je ons bereiken op 070 - 329 91 74. 


