
 
Genson Group is een samenwerkingsverband bestaande uit Genson Quality Plants, Genson Fresh Fruits & Vegetables & 
Genson Technical Support. Wij zijn een internationale topspeler in de tuinbouwsector met focus op kwaliteit, duurzaamheid 
en continuïteit op het gebied van vermeerdering en opkweek van zachtfruit planten en de productie van aardbeien, 
frambozen en prei.  

 
 

VOOR ONZE LOCATIE IN SINT-OEDENRODE ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:  

Logistiek Medewerker  
 
Vind je het leuk om te zorgen dat de juiste goederen, op het juiste moment, op de juiste plaats 
terecht komen? Ben je fulltime beschikbaar? Dan is deze baan iets voor jou!  
 
Als logistiek medewerker ben je verantwoordelijk voor het in- en uitladen van vrachtwagens. Je bent 
dan ook dagelijks in de weer met een heftruck om alle goederen op de juiste plek te krijgen. De 
producten controleer je zowel op kwaliteit als kwantiteit. Afwijkingen geef je direct door. Daarnaast 
verzamel je orders en maak je deze klaar voor verzending. Je controleert vrachtbrieven en scant de 
goederen met een handscanner. Veiligheid staat voorop, dus je houdt jouw eigen werkomgeving 
netjes en opgeruimd (bijvoorbeeld het magazijn, de loodsen en parkeerplaatsen rondom). Dit alles 
doe je in een gezellig team en mogelijk ook op verschillende locaties van Genson.  
 
Wij vragen: 

• MBO 2 opleiding, richting logistiek  

• Aantoonbare ervaring binnen de logistiek 

• Rijbewijs B en heftruck certificaat 

• Ervaring met MS-office  

• Je spreekt en schrijft goed Nederlands, daarnaast spreek je Engels of Duits  

• Je kunt goed plannen, organiseren en prioriteiten stellen 

• Je kunt goed zelfstandig werken 

• Je bent klantvriendelijk en oplossingsgericht 

• Je bent flexibel en stressbestendig 
 

Wij bieden: 

• Uitdagende baan in een sterk groeiend bedrijf met volop kansen om je ambities waar te maken  

• Open cultuur waarin wij in een informele sfeer met elkaar samenwerken  

• Fulltime dienstverband (32 uur is bespreekbaar) 

• Een goed salaris in overeenstemming met leeftijd en ervaring 
 

 
Interesse? 
Ben jij de geschikte kandidaat voor deze functie? Laat het ons weten! Stuur je CV en motivatie per   
e-mail naar Martijn Daams via martijndaams@genson.nl. Voor meer informatie is hij bereikbaar op      
+31 (0)6 51 75 66 79. Uiteraard kun je ook een bezoek brengen aan de website www.genson.nl.  
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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