BBL-leerling Logistiek (niv 3/4)
Pas Reform is een toonaangevende leverancier van geïntegreerde totaaloplossingen, voor de
broederijindustrie, met een aanwezigheid in meer dan honderd landen. Pas Reform levert industriële
broedmachines, broederij- automatiseringssystemen en klimaatbeheersingsapparatuur.
Pas Reform heeft uitgebreide ervaring in het adviseren over en het ontwerpen en inbedrijfstellen van
deze systemen. Binnen Pas Reform wordt veel belang gehecht aan het opbouwen van specialistische
kennis over het broedproces. Deze wordt gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve
producten en diensten en voor het trainen en begeleiden van broedmeesters.
Pas Reform, opgericht in 1919, heeft naast het hoofdkantoor in Zeddam en het distributiecentrum in
Doetinchem vestigingen in Zuid-Amerika, Oost-Europa, Midden-Oosten, Verenigde Staten en Azië. Het
bedrijf maakt onderdeel uit van het beursgenoteerde Hydratec.
Wat is jouw opdracht?
Als logistiek medewerker bij Pas Reform ben jij verantwoordelijk voor een goed verloop van het
logistieke proces. Je voert alle logistieke voorkomende werkzaamheden uit zoals orderpicken met
heftruck of reachtruck of het orderpicken van kleine onderdelen uit de lift. Daarnaast behoren taken
als het scannen, inpakken en het laden van vrachtwagens tot de werkzaamheden. Alles om de orders
verzendklaar te maken en ze vervolgens de hele wereld over te versturen.
Hoe ga je dit aanpakken?
Samen met je collega voer jij de werkzaamheden uit. Onze medewerker zal je uitleg geven en je helpen
bij de werkzaamheden die je verricht.
Wat breng jij voor ons mee?
- Je volgt een logistieke opleiding (niveau 3/4);
- Je bent zeer precies en je kunt goed samenwerken;
- Je vindt het geen probleem om administratieve werkzaamheden uit te voeren;
- Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands;
- Je weet goed met Engelse systemen om te gaan en je kunt je goed verstaanbaar maken bij
onze internationale collega’s.
Wat krijg je ervoor terug?
We bieden jou een vast team collega’s die je begeleiden en ondersteunen bij de werkzaamheden die
je uitvoert. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je goede resultaten behaald op school. We bieden
daarom alle studenten studiebegeleiding zodat je de opdrachten van school behaald. Ook geven we je
de mogelijkheid om je opdrachten op het werk te kunnen uitvoeren.
Bij Pas Reform ontvang je een stage/werkvergoeding (wettelijk minimumloon) en een totale vergoeding van je schoolkosten (lesgeld en boekengeld), reiskosten en je krijgt je schooldag doorbetaald.
Wanneer je start met je stage/werk dan ontvang je een pakket met werkkleding.
Heb je interesse?
Neem contact op met Marjolein Jansen via telefoonnummer: 0314-659111 of stuur jouw motivatiebrief en cv naar stage@pasreform.com
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