
 

 

Wij zijn Multi Bier! De onafhankelijke groothandel met het grootste assortiment bieren. Vanuit 
Helmond zorgen we in totaal met zo’n 120 collega’s dat onze klanten de beste en meest bijzondere 
speciaalbieren geleverd krijgen. En net als ons assortiment zijn ook die klanten divers: slijterijen, 
drankenhandels, horecagroothandels, foodservice en retailers. We zijn een tikkeltje eigenwijs en 
zetten door als we ergens in geloven.  
 
Bij ons kom je terecht in de dynamische wereld van bier, passie en vakmanschap. Kwaliteit leveren, 
tegen de beste service, staat bij ons voorop. Onze medewerkers maken hierbij het verschil en 
weten ons succes te realiseren. Samen blijven we professionaliseren, met focus en de drive om de 
beste te willen zijn! 
 
In ons team is er plek voor een: 
 

LOGISTIEK  
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 

FULLTIME 
 
Ben jij een administratieve duizendpoot met affiniteit voor het logistiek proces? Ben jij 
communicatief sterk en accuraat? Lees dan snel verder! 
 
Want we zijn binnen ons warehouse op zoek naar een nieuwe collega die zich primair bezig gaat 
houden met het administratief opvolgen van de orders die zijn geplaatst. Maar je werk houdt zoveel 
meer in.  
 
Concreet zijn dit namelijk jouw taken: 

• Het verwerken van de picklijsten & pakbonnen in het ERP-systeem; 
• ondersteunen van de transportplanner; 
• afstemmen transport (leveringen & afhalingen) in NL en EU; 
• opmaken van vervoersdocumenten; 
• productiviteitsmeting en urenadministratie. 

 
Je rapporteert hierbij direct aan de Operationeel Manager.  
 

WAT BRENG JE MEE? 
• MBO 4 werk- en denkniveau; 

• Minstens 3 jaar relevante werkervaring binnen de logistiek of transport; 

• Je werkt accuraat en nauwkeurig. Daarnaast kan je goed met systemen omgaan; 

• Je kunt ad-hoc schakelen en communiceert tijdig de juiste informatie, om de klanten en 
interne afdelingen tevreden te kunnen houden; 

• Je bent een teamplayer, doorzetter, flexibel en je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. 
 

 
 



 

 

WAT BIEDEN WIJ JOU? 

Wij beloven je een uitdagende en dynamische baan, met volop mogelijkheden om binnen een sterk 
groeiend en gezond bedrijf te ondernemen, je ambities waar te maken en je inzichten naar voren te 
brengen. We kennen een no-nonsense open cultuur in een informele werkomgeving. Collega’s zijn 
betrokken en staan voor elkaar klaar.  
 
Natuurlijk hoort hier een aantrekkelijk salaris, goede arbeidsvoorwaarden en een pensioenregeling 
bij.  
 

ENTHOUSIAST? 
We selecteren onze collega’s zorgvuldig, zodat ze optimaal kunnen presteren in onze organisatie. Bij 
onze selectie wordt naast ervaring ook gelet op een wederzijdse klik, persoonlijke eigenschappen & 
ambitie. 
 
Is deze baan op jouw lijf geschreven? Laat ons weten waarom jij graag bij Multi Bier aan de slag wilt 
als Logistiek Administratief Medewerker. Stuur je motivatie + CV naar Sandra Leenders, HR Adviseur: 
personeelszaken@multibier.nl.  
 
Voor deze vacature kiezen wij er bewust voor om rechtstreeks in contact te treden met potentiële kandidaten en 
stellen wij het op prijs als bedrijven niet ongevraagd hun diensten aan ons aanbieden 
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