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Medewerker Logistiek Winterswijk
Vind jij het fijn om bij de klant ons mooie product af te leveren? Ben je graag onderdeel van een team,
maar vind je het ook heerlijk om onderweg te zijn om spullen af te leveren? Voel je je thuis bij een
duurzaam familiebedrijf waar op ambachtelijke wijze koffie wordt gebrand en waar persoonlijke service
nog waarde heeft? Dan ben jij degene die we zoeken om het Hesselink Koffie logistieke team te komen
versterken.
De functie

Als logistiek medewerker bij Hesselink Koffie zorg je ervoor dat alle leveringen tijdig worden klaargezet en
bezorg je de koffie bij onze relaties . Daardoor ben jij ons meest directe contact met de klant. Jij hoort wat
er speelt en Je doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de klant tevreden is. Met jouw informatie geef je
input aan de afdeling sales, zodat jullie samen kunnen zorgen voor een nog hogere klanttevredenheid.
Profiel
Jij bent een energieke, zelfstandige werker met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Jouw
klantgerichtheid zorgt ervoor dat je een goede relatie opbouwt met onze klanten. Je communiceert goed
met de andere afdelingen, en met name met sales, zodat jullie samen de klant perfect kunnen bedienen. Je
zet met plezier nét dat stapje extra om het optimale te realiseren.
Functienaam

Medewerker Logistiek

Uren

32-40
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Wat ga je doen?
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Koffie en producten bezorgen bij de klanten
Signaleren hoe het bij de klant gaat? Is de klant tevreden?
Samenwerken met relatiebeheerders
Diverse magazijnwerkzaamheden

Competenties

Sociaal
Verantwoordelijkheidsgevoel
Energiek
Klantgericht

Wat vragen we?

Je hebt MBO werk- en denkniveau
In het bezit van een Rijbewijs B
Kennis van koffie en thee is een pré
Bereid om (intern) trainingen te volgen

Wat bieden wij?

Een marktconform salaris
Pensioenregeling
24 vakantiedagen
Vergoeding mobiele kosten van Hesselink
Bedrijfsfitness

Locatie:

Het betreft een functie vanuit Winterswijk
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Wie zijn wij

Wij zijn Hesselink Koffie, een écht familiebedrijf, waar we doen waar we goed in zijn: het maken en leveren
van de lekkerste koffie. Kernwaarden als kwaliteit en duurzaamheid staan binnen ons familiebedrijf altijd
centraal.
Wij vinden het belangrijk dat íedereen in de koffieketen blij wordt van onze koffie. Daarom zien wij het als
onze missie om aan alle schakels in de koffieketen waarde toe te voegen. Wij selecteren met uiterste zorg
enkel de beste koffiebonen. Wij werken alleen samen met gecertificeerde partijen en branden onze
melanges zelf. Hierdoor krijgt onze koffie de échte Hesselink Koffie smaak en durven we te zeggen dat onze
koffie gewoon echt lekker is. Naast koffie heeft ons familiebedrijf ook een eigen theemerk Veine thee,
producten voor bij de koffie, koffiemachines- en automaten en bieden we totaalconcepten aan.
Bij Hesselink willen wij dat iedereen gelukkiger wordt van koffie. Daarom schenken wij de koffie van
morgen. Nu en in de toekomst. Wil je meer weten, ga dan naar onze website: www.hesselinkkoffie.nl
Wij willen graag dat jij onderdeel wordt van onze organisatie en vinden het daarom belangrijk dat je je
herkent in onze kernwaarden:

Fair Origin
Wij staan voor eerlijke productie, van de bron tot de
boer en de natuur.
Protecting Nature
Met de Hesselink Koffie Foundation zorgen we voor

een betere koffiewereld
Finest Beans
De fijnste bonen, rijke melanges en de beste
smaken. Dat maakt onze koffie nou echt ‘onze
koffie’.
Excellent Flavors
Bij Hesselink Koffie streven wij naar een uniek
smaakprofiel, waarbij kwaliteit en optimale smaak
gegarandeerd blijft.
Craftsmanship
Om de echte ‘Hesselink Koffie-smaak’ aan onze
koffie te geven, branden we de bonen zelf. Zodat
smaak en aroma zich optimaal ontwikkelen.
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Sharing Moments
Bij koffie denken wij ook altijd aan de wereld om
ons heen. We werken zo circulair mogelijk aan een
duurzame onderneming.
Happiness
Koffie is niet alleen het product. Het is de beleving.
Met de Hesselink Koffie schenk je iedere dag een
verantwoorde kop geluk.

Pas jij in dit profiel en wil je graag werken bij een uniek familiebedrijf waar je ook nog eens elke dag de
lekkerste koffie én thee kunt drinken? Stuur dan jouw sollicitatiebrief en cv naar
werkenbij@hesselinkkoffie.eu t.a.v. Carli Hesselink of Tom ten Dolle. Wij kijken met belangstelling uit naar
jouw motivatie.
Acquisitie aan de hand van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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