
 

Expeditie Medewerk(st)er  
 

Werk je graag in een dynamische omgeving waar iedere dag anders is?  Is een hands-on 
mentaliteit op je lijf geschreven?  Dan zijn wij op zoek naar jou! 

TCI Cleaning richt zich op het behandelen en reinigen van materialen en onderdelen met als doel 

dat deze opnieuw gebruikt / toegepast kunnen worden. Hiertoe worden materialen en 

onderdelen met name chemisch en / of thermisch voorbehandeld waarna ze middels gerichte 

nabehandelingen gereed voor (her)gebruik of verdere bewerking worden gemaakt. Daar waar 

nodig of zelfs vereist vinden specifieke (de)montage en / of controle / test activiteiten plaats. 

Als expeditie medewerk(st)er ben je verantwoordelijk voor het vontvangen en verzenden van 
goederen en de kwaliteit eindcontrole. In deze dynamische functie ben je de schakel tussen de 
transporteur opdrachtgevers en TCI Cleaning 

Samen met je collega’s zorg je dat gezamenlijke doelen worden behaald en alles gestroomlijnd 
blijven lopen. Hierbij is het van belang om overzicht in je werk te behouden waarbij je hoofd- en 
bijzaken kunt scheiden in een dynamische omgeving. 

Wat ga je doen? 

-  Ontvangen en verzenden van goederen, kwaliteit eindcontrole. 

-  Controleert te behandelen producten op schades  

-  Pakt producten in en maakt deze verzend gereed 

-  Inboeken, controleren, laden en lossen van goederen 

-  Overige bedrijfsspecifieke werkzaamheden 

 

Wat bieden wij jou? 

Een informele werkomgeving met korte lijntjes in een klein hecht team. Alle deuren staan voor 
je open en in veel gevallen geldt: één telefoontje of gesprekje met een collega en het wordt 
geregeld. 

Soort dienstverband: Fulltime, 1 jaarcontract. 

 



Wat vragen wij? 

Natuurlijk kijken we naar je ervaring. Maar we vinden het nóg belangrijker dat jij je thuis voelt 
binnen ons bedrijf en plezier hebt in je werk. Dat jij graag wilt leren en groeien, klaarstaat voor 
klanten en collega’s en zelf beslissingen durft te nemen maar bovenal flexibel bent.  

Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

Een certificaat vorkheftruck 

Je bent stressbestendig. 

Goede fysieke gesteldheid 

Ervaring in een (logistieke) functie. 

Sterke communicatie skills waarbij je de belangen van TCI in gedachten houdt. 

Tot slot; een gezellige, informele, collega die altijd in is voor een grapje, maar ook weet wanneer 
serieus te zijn! 

 

Hoe nu verder? 

Als deze functie jou aanspreekt ontvangen we graag je brief en C.V. Binnen vijf werkdagen krijg 
je een persoonlijk antwoord. Zijn wij enthousiast over jouw sollicitatie, dan plannen we een 
gesprek. Tijdens het eerste gesprek spreek jij met de toekomstige leidinggevende. Is er een 
wederzijdse klik, dan volgt vaak nog een tweede gesprek. Is er van beide kanten een match? 
Dan praten we verder met een passend aanbod. 

Stuur dan jouw brief met CV naar:  

TCI Cleaning B.V.  

administratie@tci-cleaning.com  

 

We hebben begrip voor acquisitie maar we stellen het niet op prijs als bedrijven op deze advertentie 
reageren om hun diensten aan te bieden. 


