
 

Intervracht Nederland BV 
 
Algemene informatie 

 
Internationaal expeditiebedrijf met momenteel 28 medewerkers, gevestigd in Zevenaar. Intervracht 
heeft zusterbedrijven in de Verenigde Staten en Duitsland en is gedeeltelijk eigendom van het 
lokale management. Het bedrijf is in hoofdzaak een internationale dienstverlener op het gebied van 
zee- en luchtvracht expeditie van en naar de Noord-Amerika en Azië. Daarnaast wordt “European 
warehousing & distribution” aangeboden. Intervracht is een jonge onderneming met korte lijnen en 
grote flexibiliteit (geen 9 tot 5 mentaliteit!). Werknemers functioneren na een inwerkperiode van 
enkele weken geheel zelfstandig binnen de eigen afdeling.  
 
De junior Logistiek Medewerker komt te werken in het CFS, alwaar we de verschillende 
goederenstromen voor onze klanten afhandelen. Zeecontainers lossen, Laden, Luchtvracht 
afhandeling, goederen (her)verpakken en ook warehousing activiteiten zoals opslag en 
orderpicking vinden hier plaats. 

 

Functieprofiel Junior Logistiek Medewerker 
 
Op de afdeling: CFS (Container Freight Station) 

 
Tot het takenpakket behoren o.a. 

➢ Laden / Lossen van vrachtwagens e/o containers  
➢ Goederenontvangst 
➢ Inslagcontrole m.b.v. bijbehorende documenten 
➢ Inruimen / wegzetten binnenkomende goederen 
➢ Orderpicking 
➢ Verzendklaar maken van de orders 
➢ Ompakken van goederen 
➢ Andere voorkomende werkzaamheden 

 
Functie-eisen 

➢ MBO werk- en denkniveau (en bij voorkeur een afgeronde Logistieke opleiding) 
➢ Je hebt minimaal 2 tot 3 jaar relevante werkervaring 
➢ Je bent in bezit van heftruck- en reachtruck certificaat 
➢ Je bent bij voorkeur in bezit van een rijbewijs B 
➢ Je kunt nauwkeurig werken 
➢ Je bent gemotiveerd en betrokken 
➢ Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel 
➢ Je bent proactief: je ziet werk liggen en pakt het op.  
➢ Je hebt geen moeite om evt. werk te doen buiten je reguliere takenpakket denk hierbij bv. 

aan het wegbrengen of ophalen van een zending bij een klant. 
➢ Je bent flexibel: de klus moet geklaard worden, ook al betekent dat een uurtje of meer 

“overwerk”  

 
Geboden wordt 

➢ Op termijn vaste aanstelling mogelijk 
➢ Vast maandsalaris (12 x + 8 % vakantiegeld) 
➢ Resultaat gerelateerde eindejaar bonus  
➢ Bedrijfsinterne en externe opleidingen 
➢ Werken bij een jong en dynamisch bedrijf met korte communicatielijnen en voldoende  
 mogelijkheden voor groei en ontplooiing  
 

Voor meer informatie of uw sollicitatie kunt u contact opnemen met Jörg Töpfer, Managing Director, 
via zijn secretaresse Bianca van de Werken, 088-31 90 427 / b.vandewerken@intervracht.nl  
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