
Junior Logistiek medewerker 
Over de functie
Onder supervisie van de Logistiek medewerker verzorg je alle voorkomende logistieke 
werkzaamheden voor divers interne projecten. Hierbij werk je met een ERP pakket, waar je alle 
informatie in verwerkt. De werkzaamheden bestaan uit onder andere uit:

[1] Het controleren en inboeken van inkomende goederen;
[2] Het verwerken van de voorraadlijsten;
[3] Uitgifte van materiaal aan de assemblage;
[4] Het treffen van voorbereidingen voor de transporten naar klanten en leveranciers.

Als Junior Logistiek medewerker ben je verantwoordelijk voor orde en netheid in het magazijn 
en de assemblagehal. Naast je logistieke werkzaamheden kan je regelmatig worden ingezet als 
ondersteuning in de assemblage. 

Wie ben jij?
[1] Je bent een teamspeler met oog voor detail;
[2] Je werkt systematisch en netjes. Je bent creatief 
en resultaat gedreven;
[3] Je hebt een proactieve en flexibele instelling;
[4] Je beschikt over goede communicatieve en sociale 
vaardigheden
[5] Je bent goed in staat het overzicht te bewaren.

Wat wij bieden:
[1] Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract
[2] Een jong en enthousiast team in een prettige werkomgeving
[3] Ruimte om te ontwikkelen en te groeien
[4] Uitdagend werk voor mooie klanten.

Je werkgever
Cellro ontwikkelt en produceert robot-automatiseringsproducten voor de verspanende industrie. 
Wij geloven dat verspanende bedrijven altijd moeten innoveren om relevant te blijven. Het 
mogelijk maken van deze innovatie is wat ons drijft. Met ons standaard productportfolio leveren 
wij bewezen technologische oplossingen in een internationale setting. Door customization van 
onze producten mogelijk te maken bieden wij de grootst mogelijke waarde voor onze klanten.

Hebben we je interesse gewekt? Neem dan contact op met Coralien Prosman voor meer 
informatie over de functie of het plannen van een kennismakingsgesprek (hr@cellro.com / tel nr. 
0318 627 100).

Wil je graag een logistieke bijdrage leveren aan onze projecten? Is het voor jou een 
uitdaging om de inkomende goederen te controleren? Dan zoeken we jou, want Cellro 
zoekt een

Wat wij vragen:
[1] Afgeronde (technische) opleiding
[2] MBO werk- en denkniveau
[3] Gevoel voor organiseren
[4] Je bent accuraat
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