
 
 

 
 
 

Wie zijn wij? 
Cor Verkolf BV is onderdeel van de Verkolf Groep. De Verkolf Groep is al meer dan 40 jaar totaal 
leverancier van magazijn- en winkelinrichting voor retailketens en industrie.  
Met eigen productie is de Verkolf Groep een van de weinige producenten in de branche. Dit betekent 
dat wij snel kunnen schakelen en dus flexibel zijn naar onze klanten. Mede hierdoor zijn we uniek 
binnen Nederland en daar zijn wij ook trots op!  
 
Ter aanvulling van ons team zijn wij op zoek naar een administratief medewerker logistiek  
 

Administratief medewerker logistiek m/v (Fulltime 40 uur per week) 

 
Wat houdt de functie in? 
Je ondersteunt de Supply chain manager en de Inkoper en bent verantwoordelijk voor de complete 
administratieve logistieke verwerking: 
- pakbonnen maken 
- plannen van orders 
- transporten boeken 
- transportfacturen controleren 
- orders gereed maken voor facturatie 
- administratieve ondersteuning inkoop 
- meedenken over verbetertrajecten 
 
Na een gedegen inwerkperiode zul je ook de aansturing van het magazijn gaan doen. 

Wat vragen we van jou 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift  

• MBO werk- en denkniveau, liefst in de richting logistiek 

• Goede kennis van Microsoft Office (Unit4 is een pré) 

• Zelfstandig en accuraat kunnen werken 

• Je bent proactief, communicatief sterk en bent flexibel 

• Klant- en servicegericht  

• Je bent een teamplayer 
 
Wat bieden wij? 
Je krijgt een afwisselende fulltime baan binnen een groeiende en ambitieuze organisatie. Je komt 
terecht bij een gezond, stabiel familiebedrijf, met een platte organisatiestructuur. Je start met een 
contract voor bepaalde tijd met intentie tot een vaste aanstelling. Wij bieden jou een uitdagende 
functie met veel ruimte voor eigen inbreng. 

 
Heb je interesse? Stuur jouw motivatiebrief en C.V. naar Cor Verkolf B.V., t.a.v. Anke van Strien via 
werk@corverkolf.nl  
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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