
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
   Reserve meewerkend Voorman Logistiek 

 
Wil jij werken als Reserve meewerkend Voorman Logistiek in de nieuwste en een van de modernste 
zuivelfabrieken van Nederland? Wij bieden je een uitdagende baan met veel verantwoordelijkheden en 
prima arbeidsvoorwaarden. 
 

Bij Farm Dairy verwerken we dagelijks verse melk van Nederlandse veehouders tot diverse zuivelproducten. 
Dagverse melk, yoghurt en vla onder private labels van grote supermarktketens. We onderscheiden ons 
door een constante hoge kwaliteit, snelle verwerking, uitstekende logistiek en lage kosten. Een  groot deel 
van onze productie bestaat uit melk in kunststof HDPE cans die we zelf ter plaatse produceren. Maar ook 
diverse yoghurt- en vlaproducten, zoals vanilleyoghurt, fruityoghurt, stracciatellavla en seizoensvla etc. 
behoren tot ons assortiment. 

 
In 2016 zijn we gestart met de 
nieuw- /uitbouw van onze 
fabriek op industrieterrein 
Noordersluis in Lelystad. 
Binnenkort starten we met het 
verplaatsen van de 
productielijnen, zodat we onze 
nieuwe fabriek daadwerkelijk 
kunnen openen. Met in totaal ca. 
100 collega’s zullen we daar 
meer dan 200 miljoen kilogram 
melk per jaar verwerken. Farm 
Dairy is daarmee een van de 
grootste verwerkers van 
dagverse melk in Nederland. 

 

 
 

Reserve meewerkend Voorman afdeling Logistiek  
 

De Reserve meewerkend Voorman Logistiek  werkt in een 5 ploegendienst en valt organisatorisch onder de 
Supplychain / Warehouse manager. Je geeft leiding aan de medewerkers van afdeling Logistiek;  een team 
van ongeveer 5 medewerkers en uitzendkrachten. 
 

Taken en verantwoordelijkheden 
 
Als Reserve Meewerkend Voorman Logistiek ben je verantwoordelijk voor de opslag van gereed product dat 
op de juiste soort/hoeveelheid en temperatuur wordt opgeslagen en op tijd wordt verladen. En voor de 
administratieve afhandeling van dit proces.  
Samen met jouw team ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van alle voorkomende werkzaamheden op 
de afdeling Logistiek. Je werkt volgens de werkinstructies en de WCM principes, coördineert de 
werkzaamheden zo efficiënt mogelijk en initieert verbeteringen. 
 

 Controleert het veilig werken op de afdeling en geeft hierin het juiste voorbeeld. 

 Dient de veiligheidsregels en werkinstructies na te leven welke gesteld zijn aan het rijden op een  
      heftruck/pompwagen/pallettruc en koppeltruck. 

 Waakt over eigen kwaliteit, hygiëne en arbeidsomstandigheden, waaronder veiligheid en gezondheid.  
(Werken conform HACCP, IFS, ARBO normen.) 

 Signaleert gevaarlijke situaties en meldt deze bij de leidinggevende en neemt de nodige acties. 
 

 

 



 
 

 

Competenties 
 
Mensgericht leiderschap, aanspreken/feedback geven, plannen en organiseren, durf (risico nemen), 
resultaatgerichtheid/doelgerichtheid. 
 

 

Functie-eisen en kwalificaties  
 
 MBO-werk en denkniveau (niveau 3). Een opleiding op logistiek gebied is een pre.. 

 Beschikt over goede contactuele eigenschappen en leidinggevende capaciteiten. 

 Beheerst het gebruik van reguliere PC applicaties. 

 Beschikt over erkende certificaten heftruck, reachtruck en koppeltruck of is bereid deze te behalen. 

 Heeft minimaal 6 maanden werkervaring in een soortgelijke functie. 

 Is in bezit van certificaat Bedrijfshulpverlener of bereid tot opleiding Bedrijfshulpverlener 
 
 

Enthousiast, gemotiveerd en betrokken zijn, daar draait het om.  

Kortom:  je past binnen het Farm Dairy DNA.  
 

 
 

Solliciteren?  

 
We ontvangen graag je uitgebreide motivatie en CV via janny.naber@farmdairy.com 
 

 

 

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