
   

 
MultiDesk Productie B.V. is een professionele toeleverancier van hoogwaardige producten voor de project- 
en meubelindustrie alsmede voor de jacht- en interieurbouw. Wij produceren o.a. (bureau)bladen, 
kastonderdelen en luidsprekerboxen, waarbij kwaliteit en leverbetrouwbaarheid de hoogste prioriteit krijgen.  
 

Wij zijn per direct op zoek naar een nieuwe collega voor onze afdeling expeditie: 
 

Aansturend medewerker expeditie (m/v) fulltime 38 uur 

 
Wat houdt de functie in? 
Onder jouw aansturing zorg je ervoor dat de gehele goederenverwerking in de expeditie vlekkeloos verloopt. 
Deze baan is iets voor jou als je goed zelfstandig en in teamverband kan werken, je altijd een paar stappen 
vooruit denkt, het initiatief durft te nemen en houdt van afwisseling.  
 
Je verantwoordelijke taken zijn: 
Aansturen van de expeditie ten behoeve van de goederenverwerking zowel fysiek als administratief 
Gedegen eindcontrole uitvoeren van alle producten  
Ervoor zorgen dat de productie-orders tijdig verzendklaar ingepakt zijn 
Bewaken van gemaakte klantspecifieke afspraken met betrekking tot inpakken en verzenden 
De volgende werkzaamheden worden in de expeditie uitgevoerd: 

Uit te leveren orders controleren, verzamelen en sorteren 
Vakkundig inpakken en verzendklaar maken 
Het maken van pakbonnen en juiste export- en vervoersdocumenten en het regelen van her vervoer (via 
geautomatiseerd systeem) 
Laden en lossen en heftruck bedienen (heftruckcertificaat is een pré maar kan ook nog gehaald worden)  
Overige werkzaamheden in onze productie 
Wat heb je in je mars? 
Je kunt samenwerken, bent verantwoordelijk, klantvriendelijk en flexibel. Daarnaast ben je accuraat en kun je 
goed organiseren. Ook communicatief ben je sterk, zowel intern als extern. Tevens heb je ervaring met 
software systemen en leer je nieuwe systemen snel aan. 

Toelatingswensen: 
 MBO werk- en denkniveau en/of ervaring in soortgelijke functie 

 

Wij bieden: 

Een goed salaris met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Tevens zijn er volop mogelijkheden jezelf in 
de functie en de organisatie verder te ontwikkelen. 
 
Bekijk ook onze website www.vandrenth.com. Heb je interesse om bij een modern en vooruitstrevend 
familiebedrijf aan de slag te gaan? Stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar MultiDesk Productie B.V., 
Postbus 378, 4100 AJ  Culemborg t.n.v. Gerlinde van Drenth of reageer via email op info@multidesk.nl. 
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