
LOGISTIEK MEDEWERKER (40 uur)  
voor een veelzijdige functie met veel zelfstandigheid 

Wie is onze ideale collega? 

Je bent een harde werker, die verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van ons magazijn en die niet bang 
is om zijn handen vuil te maken. Je verzamelt en verpakt alle orders op de juiste wijze, bewaakt de voorraden, 
voert kwaliteitscontroles uit, en laadt en lost alle uit- en ingaande transporten. Binnen onze groeiende 
organisatie signaleer je verbeterpunten en wil je dat het magazijn ons visitekaartje naar buiten is. Je houdt van 
afwisseling en vindt het ook prettig om het fysieke werk soms af te wisselen met kantoorwerk, zoals het 
aanmelden van transporten en het voorbereiden van vrachtpapieren.   

Wat vinden wij belangrijk? 

Je instelling: 
- Je wilt (meer) verantwoordelijkheid
- Je bent accuraat en zorgvuldig
- Gaat graag zelfstandig te werk
- Werkt goed onder druk
- Durft verantwoordelijkheid te nemen
- Hebt het vermogen om verbeteringen te signaleren en aan te dragen
- Hebt een positieve instelling

Je vaardigheden: 
- Ervaring in magazijnwerk
- Je hebt enig praktisch, technisch inzicht
- Bent in het bezit van een heftruckcertificaat
- Goede beheersing van Nederlands, je verstaanbaar kunnen maken in Duits en Engels is een pré
- Vaardig in het werken met Microsoft Office, zoals Excel, Word en Outlook
- Het liefst ook ervaring met het werken met een ERP-systeem

Wat kunnen wij jou bieden? 

- Een fijne, vriendschappelijke werksfeer in een klein (Nederlandssprekend) team
- Afwisselende baan met veel ruimte voor eigen inbreng en groei
- ± 1800m² werkoppervlakte waarvoor jij ´verantwoordelijk´ bent
- Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, deze zijn uiteraard afhankelijk van je leeftijd en ervaring

Wie zijn wij? 

Global Rope Fittings is een wereldwijde speler in de markt van staalkabel-eindverbindingen. Deze 
fittings/sockets ontwikkelen we zelf en sturen we vervolgens de hele wereld over. Onze producten worden 
verwerkt in o.a. hijskranen, (hang)bruggen, stadions en schepen. Ons pand is gevestigd aan de A1 in 
Gildehaus, net over de grens bij de Lutte. 

We delen ons kantoor en magazijn met zusterbedrijf German Rope Supply; een groothandel in staalkabel. 
Deze kabel wordt ingekocht in Europa en Azië en vervolgens afgezet in heel Duitsland, Nederland en België. 

Je zult werkzaamheden voor beide bedrijven uitvoeren.  

Voor vragen kun je contact opnemen met Raju Schnettberg: 0049 - 5924 299 470 of via 
r.schnettberg@globalropefittings.com.
Heb je interesse? Stuur dan je C.V. met een korte toelichting naar bovenstaand emailadres.


