
 
Vacature Logistics associate 

 

 

Ons bedrijf 

Polyganics bedenkt, ontwikkelt en fabriceert slimme medische toepassingen voor bio-

afbreekbare synthetische polymeren. 

Onze producten worden door het lichaam afgebroken, waardoor er na een operatie geen extra 

chirurgische ingreep meer nodig is om ze te verwijderen. Hierdoor kunnen chirurgen wereldwijd 

patiëntvriendelijker, veiliger en kostenbesparend werken. 

 

Plaats in de organisatie 

De medewerker Logistics is een werknemer van de afdeling Operations en rapporteert aan de 

senior logistic associate. 

 

Wat houdt deze baan in 

Je neemt goederen in ontvangst, controleert de zending, boekt dit in en zorgt voor de juiste 

plaatsing in het magazijn. Daarnaast ondersteun je bij het controleren van de voorraden in het 

systeem maar ook fysiek.  

Je zorgt dat de producten op de juiste voorraadlocatie worden geplaatst na bv, QC goedkeuring 

of na de final packing.  

 

De logistiek medewerker zorgt ook voor verzending van tussenproducten en eindproducten en 

daarmee voor een goed verloop van het gehele (verkoop) orderproces. Je zorgt ervoor dat alle 

zendingen zijn voorzien van de noodzakelijke (export) documenten en levert informatie aan de 

klanten (met name buitenlandse distributeurs) over de status van leveringen, levertijden, en 

dergelijke. Order picking, het voorbereiden en verzendklaar maken van leveringen, 

documentatie shipments verzamelen zijn bijbehorende werkzaamheden. 

Tevens volg je de leveringen en controleer je de aankomst bij de klant.   

 

Als logistiek medewerker analyseer en verbeter je het logistieke- en inkoopproces, je zorgt voor 

de juist administratieve verwerking hiervan in SAP. Je rapporteert hierover aan de senior 

logistic associate. 

 

Functie-eisen 

• Afgeronde MBO-opleiding of gelijkwaardig niveau verkregen door ervaring, opgedaan in 

een soortgelijke functie 

• Ervaring met logistieke processen in een productiegerichte omgeving 

• Technisch inzicht 

• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift    

• Ervaring met SAP is een pré 

 

Competenties 

• Accuraat 

• Zelfstandig 

• Klantvriendelijk 

• Probleemoplossend 

• Servicegerichte aanpakker 

 

Wat bieden wij 

Wil je deel uitmaken van een groeiende en ambitieuze organisatie waar ruimte is voor eigen 

initiatief dan nodigen we je uit te solliciteren.  

No-nonsense, passie en enthousiasme zijn onze sleutelwoorden.  

 

Mail je cv en motivatiebrief voor 23 juli a.s. naar hrm@polyganics.com. 

Voor meer informatie kun je bellen met Henne Barkema (HR) 06 520 61 635. geïnteresseerd  

mailto:hrm@polyganics.com

