
JCL LOGISTICS – MET HOOFDKANTOOR IN BAAR (ZWITSERLAND), MEER DAN 55 VESTIGINGEN IN 
8 LANDEN EN EEN WERELDWIJD PARTNERNETWERK – BIEDT MET DE PRODUCTEN ROAD & RAIL, 
B2C, AIR & OCEAN EN CONTRACT LOGISTICS TOEKOMSTGERICHTE FULLSERVICELOGISTIEK 
VOOR DE GEHELE LEVERINGSKETEN. Met flexibele logistieke oplossingen is elke locatie Just in Time  
bereikbaar en is transparante informatie over transport, opslag, verpakking en orderpicking in real time be-
schikbaar. Naast een slanke bedrijfsstructuur en vele jaren ervaring wordt het bedrijf gekenmerkt door een 
zeer hoge mate van klantgerichtheid. JCL stimuleert je passie met flexibele toepassingsgebieden en grote 
succeskansen voor je carrière. 

 

             Sollicitatie verzenden         Sollicitatiegesprek afspreken   Carrière starten 

w
w

w
.jc

l-l
og

is
tic

s.
co

m
 

 

 
 
 

Voorraad beheerder (stockkeeper) (m/v/x) – Fulltime 
 

Bij onze vestiging in Eersel verzorgen wij de op- en overslag voor de grootste bierbrouwer ter wereld. 

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar : 

 

Verdere taken: 
▪ Zorgen dat de voorraad zowel fysiek als in WMS accuraat is. 

o Fysieke cycle counts uitvoeren in het warehouse en de resultaten verwerken in het systeem 
▪ Beschikbaarheid van de voorraden in het systeem monitoren. 
▪ Focussen en opvolgen van blokkade procedure vanwege kwaliteit issues. 
▪ Ondersteunen van de receptie en het te woord staan van vrachtwagen chauffeurs. 
▪ Het verwerken van KPI cijfers t.b.v. de klant. 
▪ De werkzaamheden vinden plaats in een 2 – ploegendienst ( voormiddag en namiddag). 

Jouw profiel: 
 

▪ Gemotiveerde Mbo’er , min. niveau 4, met een sterke affiniteit met PC applicaties. 
▪ Kennis van Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift. 
▪ Ervaring in de logistiek is een pré. 

Wat wij bieden: 
 

▪ Gemotiveerde Mbo’er , min. niveau 4, met een sterke affiniteit met PC applicaties. 
▪ Kennis van Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift. 

▪ Ervaring in de logistiek is een pré. 

Hebben we je belangstelling gewekt? 
 

Heb je interesse, stuur dan een mail met je CV naar onderstaand email-

adres: 

JCL Logistics Benelux BV 

T.a.v. Toon Sterk 

Toon.sterk@jcl-logistics.com  

 

 

TRACK & TRACE JOUW BAAN! 
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