
 

LOGISTIEK ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V 

 
SEA VALUE EUROPE BV is een groeiende en creatieve organisatie welke opereert in een dynamische 

branche welke deel uitmaakt van het Thaise moederbedrijf SEA VALUE CO. & LTD. Wij zijn producent 

van verschillende visconserven en zetten onze producten wereldwijd af. SEA VALUE EUROPE BV is 

het verkoop- & marketingkantoor voor onze Europese klanten. Hiernaast beschikken wij over een 

productielocatie in Frankrijk, waarmee wij onze klanten een bredere productkeuze kunnen bieden en 

sneller kunnen bedienen. Wij zijn een dynamisch, informeel bedrijf met een divers, gedreven en 

ambitieus team. Om onze verdere groei kracht bij te zetten zijn wij op zoek naar de juiste logistiek 

administratief medewerker.  

 

FUNCTIE PROFIEL 

Als Logistiek administratief medewerker heb je een ondersteunende rol, waarbij o.a. de volgende 

zaken bijna dagelijks aan de orde komen:  

 Corresponderen met leveranciers en klanten 

 Plannen/afroepen/administratief verwerken van inkooporders 

 Monitoring/bewaking doorlooptijden van de orders 

 Controleren en verwerken van kopie- en originele verschepingsdocumenten  

 Voorraadplanning en -beheer 

 Verkooporders verwerken 

 Afstemmen leveringen met voorraadhouder, klant en transporteur 

 Opmaken en verzenden van leverdocumenten 

 Plannen en bestellen emballage 

 Administratie en declaratie emballage 

 Logistieke begeleiding monstertraject 

 Het opvragen en bijhouden van de vervoerstarieven van diverse modaliteiten 

WIJ VRAGEN  

In deze functie is het essentieel dat je zelfstandig en nauwkeurig kunt werken, flexibel bent en het 

totale overzicht kunt behouden. Gezien de aard van de functie en de groei van de onderneming 

betreft het een fulltime baan (40- urige werkweek). De beheersing van de Nederlandse en Engelse 

taal is een must. Beheersing van de Franse en/of eventuele andere talen is een pré. Voor de functie 

zoeken wij iemand met minimaal een MBO werk- en denkniveau die woonachtig is binnen een straal 

van 30 km van de Gemeente Nijkerk en op korte termijn beschikbaar is.  

 

WIJ BIEDEN 

De mogelijkheid om te werken in een internationaal succesvol bedrijf, met een mooie historie en 

groeiplannen voor de toekomst. Een uitdagende, veelzijdige functie in een klein team, waar geen dag 

hetzelfde is. Je kunt rekenen op een plezierige werkomgeving en bieden een marktconform pakket 

van arbeidsvoorwaarden.  

 

INTERESSE 
Nu je al zover deze vacature gelezen hebt, blijkt dat je echt geïnteresseerd bent in deze mooie 
functie bij ons bedrijf. Daarom zijn wij ook geïnteresseerd in jou en zien je sollicitatie graag 
tegemoet. We houden het graag eenvoudig en overzichtelijk, stuur daarom een korte, overtuigende 
mail, samen met jouw CV naar office@seavalue.eu t.a.v. Naomi van Doggenaar of Miranda Leloux 


