
 
 

Wil je graag werken in de speciaalbier-branche? SBI is op zoek naar een 

Logistiek medewerker (eventueel BBL) 
Selected Brewing Ingredients BV is een groothandel voor ambachtelijke brouwerijen in Europa. De kracht van 
SBI is onze snelle logistieke dienstverlening. Onze klanten staan centraal en wij willen hen de juiste 
producten leveren binnen een bepaald tijdspad.  
 
Als logistiek medewerker ben jij verantwoordelijk voor het gehele order(pick)proces van goederen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERESSE? 
Heb je interesse in een leuke uitdagende baan bij een internationaal groeiend bedrijf, dan zien we graag je sollicitatie tegemoet!  
Sollicitatie via www.werkinmeierijstad.nl of stuur een e-mail naar: kim.pepers@sbi4beer.com.  
Voor verdere informatie over de vacature, kun je contact opnemen met Marloes Stobbelaar via; 06–20410037. 
 

Wij zijn op zoek naar een vlotte en enthousiaste collega die van aanpakken weet! 

FUNCTIE-EISEN: 
• Uitstekende beheersing van het Nederlands en bij voorkeur Engels. 
• Aantoonbare ervaring in een magazijn met orderpicken en andere logistieke 
   werkzaamheden.  
• Een  logistieke opleiding is een pré. BBL traject is zeker ook een mogelijkheid. 
• Goede beheersing en ervaring met een heftruck en reachtruck is een vereiste. 
   (Bij BBL traject eventueel gedurende de opleiding). 
• Je bent stressbestendig en kunt onder druk werken. 
• Je werkt georganiseerd, nauwkeurig, zelfstandig en kunt prioriteiten stellen. 
• Je kunt zelfstandig werken, maar ook samenwerken binnen een team. 
• Je stelt je flexibel op om ook (indien nodig) te werken bij ons dochterbedrijf; 
   SBI Homebrew. 
• Je hebt ervaring met diverse (WMS) software en MS-Office/Exact. 
• Je hebt goede contactuele vaardigheden voor een praatje met chauffeur, 
   leverancier of klant. 
• Je bent servicegericht en denkt mee in mogelijkheden,  
   oftewel een proactieve houding. 
• Fysiek in goede conditie. 
• Je bent een aanpakker en denkt in oplossingen. 
• Bij voorkeur iemand uit de directe omgeving of maximale reistijd 30 minuten. 

WAT BIEDEN WIJ IN DEZE BAAN: 
• Een afwisselende fulltime baan, fysiek bezig zijn. 
• Dagdiensten op maandag t/m vrijdag. 
• Informele en gezellige sfeer in het team; binnen een dynamisch  
   en resultaatgericht bedrijf. 
• Een leuke branche met ambachtelijke vakmensen die hun passie  
   voor het bierbrouwen belangrijk vinden. Kwaliteit en service staan  
   hoog in het vaandel. 
• Veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 
• Uitzicht op een vast arbeidscontract bij goed functioneren. 
• Pensioen bij RaboPGGM. 
• BBL traject voor 32 uur of indien wenselijk minder. 
 

THE FINEST INGREDIENTS SELECTED FOR YOU! 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 
• Goederen ontvangen, controleren en opslaan in het magazijn. 
• Veelal werken met reachtruck en heftruck. 
• Goederen verzamelen en verzendklaar maken (orderpicken) met scanner. 
• Let op: het zijn veelal zakgoed producten van 25 kg waar je de hele dag 
   mee werkt, dus het is belangrijk dat je fit en sterk bent. 
• Laden en lossen van vrachtwagens (met heftruck). 
• De voorraad inventariseren en registreren. 
• Diverse administratieve handelingen uitvoeren zoals het inboeken  
   van vrachten en pakketten. 
• Transport voor inkoop/verkoop afstemmen met vervoerders,  
   leveranciers en klanten. 
• Diverse onderhoudswerkzaamheden en technische ondersteuning bieden 
   waar nodig. 
• Werkzaam in een team van 3 mensen. 
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