Lantor BV ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd hoge toegevoegde waarde producten op basis
van synthetische nonwovens (vliezen) voor technische, industriële toepassingen. Deze specialties worden
onder meer verwerkt in de kabel-, de jachtbouw-, de windmolen-, de bouw-, de verpakkings- , de
luchtvaart- en de automobielindustrie (zie: www.Lantor.com). Door intensieve samenwerking met klanten
en door haar eigen visie wordt Lantor BV als een betrouwbare en innovatieve partner gezien met sterke
merknamen en een solide imago. De bedrijfscultuur is informeel, resultaatgericht en biedt ruimte voor
ondernemerschap. Lantor BV is gevestigd te Veenendaal.
Heb jij passie voor (Productie) Logistiek en wil je aan ons succes bijdragen? Is onze functie van meewerkend
voorman magazijn iets voor jou?
Reageer dan direct, want Lantor biedt jou:
- uitdagende en brede rol
- veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling
- bovengemiddelde arbeidsvoorwaarden
Jouw nieuwe uitdaging: Meewerkend Voorman Magazijn
 Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van een team van magazijnmedewerkers (6). Daarnaast
ben je zelf ook operationeel werkzaam binnen het magazijn.
 Coach en het aanspreekpunt voor de medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden.
 Coördineert zowel de inkomende goederen, het interne transport (halffabricaten en gereed product)
en verzendklaar maken van transporten.
 Zorgdragen voor vervoer van goederen naar en opslag in de verschillende magazijnen.
 Initieert verbeterprocessen en werkt deze verder uit.
 Het monitoren en analyseren van voorraadverschillen/leveringsproblemen en het uitzetten van de
juiste vervolgacties.
 Toezicht houden op de naleving van veiligheids- en milieuvoorschriften en AEO.
 Het periodiek voorbereiden en uitvoeren van de balansinventarisatie en steekproefsgewijs laten
controleren van de voorraad.
 In ontvangst nemen en afvoeren van emballage (pallets, vaten en containers), afvalproducten en
chemische stoffen.
 Zorgen voor een optimale bezetting en nauwe samenwerking met productie.
 Je rapporteert aan de Supply Chain Manager.
Wat verwachten we van je?
 Een afgeronde opleiding op MBO-niveau , bij voorkeur in de logistiek.
 Minimaal enkele jaren werkervaring, bij voorkeur ervaring in een magazijn/ productie-omgeving.
 Goede kennis van logistiek/magazijnprocessen en bij voorkeur ervaring met SAP.
 Pro actief, servicegericht en oplossingsgericht.
 Ervaring met het aansturen van een (klein) team.
 Goede communicatieve vaardigheden.
Wat willen we je graag aanbieden:
In ruil hiervoor bieden wij jou een uitdagende en brede functie in een MKB bedrijf, b2b- gerichte
organisatie met ambitie dat volop in beweging is. We zorgen uiteraard voor een gedegen inwerkperiode
waarbij je intensief kennis maakt met de organisatie, onze producten, markten en klanten. Binnen Lantor is
er alle ruimte om je te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan wederzijds succes. De primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden zijn prima.
Heb je interesse in deze functie?
Stuur of mail je CV en motivatie: Lantor BV, Verlaat 22, Postbus 45, 3900 AA Veenendaal, t.a.v. de heer K.
Abba, HR Manager of mail recruitment@lantor.com +31 (0)318 - 537 208 / +31 (0)617 - 274 631.

