
 
   
  
 

 

 

 

 

 

Heb jij ervaring als Loods medewerker in de luchtvracht, is het rijden op een heftruck voor jou niet onbekend en wil je fulltime 
aan de slag? Dan is dit iets voor jou!  

 

Voor onze vestiging op Schiphol zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste: 

LOODS MEDEWERKER 

Geen een dag is het zelfde bij ons in de loods, bij ons ben je een belangrijke speler in het web. Laden, lossen, sorteren, splitten, 
scannen, tillen. Doordat er verschillende soorten vrachten bij ons binnenkomt en vaak dezelfde dag ook weer op transport 
moeten, is dit een leuke uitdagende baan. Waar je dag voornamelijk uit bestaat is: 

• Het laden en lossen van zendingen conform de procedures en richtlijnen; 

• Palletbouw en palletafbraak, accepteren en controleren van vracht op vermissingen en/of beschadigingen; 

• Het verplaatsen van materialen en producten met een heftruck; 

• Opbouwen vliegtuigplaten; 

• Order picking; 

• Controleren op schades van inkomende en uitgaande zendingen; 

• Het splitsen, uitsorteren en opbouwen van vracht; 

• Schoonhouden van de loods; 

• Overige voorkomende werkzaamheden. 

 

Wij vragen 

• Minimaal 1 jaar relevante werkervaring in luchtvracht vereist; 

• Ervaring met het bouwen van vliegtuigplaten; 

• Positieve Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG); 

• Kennis van de afhandeling van bloemen, groente en fruit is een pré; 

• In het bezit van een geldig heftruckcertificaat en bij voorkeur een medewerker luchtvracht certificaat; 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal en/of Engelse taal; 

• Woonachtig in de omgeving van Schiphol; 

• In het bezit van eigen vervoer. 

 

Loods medewerker (M/V) 



 

 

Wij bieden 

• Een marktconform salaris met uitstekende secondaire arbeidsvoorwaarden zoals een vaste 13e maand en 
ploegentoeslag; 

• Reiskostenvergoeding tot max € 200 netto per maand;; 

• Er wordt gewerkt in wisseldiensten tussen 05:00 en 04.00 uur; 

• Eén keer per drie weken werk je in het weekend, hiervoor ontvang je een toeslag. 

 

Reacties 

Voel jij je aangesproken, twijfel dan niet en solliciteer direct op deze functie. Indien je vragen hebt over deze functie, kun je 
contact opnemen met de HR afdeling (020 6557 405).  

 

Meer informatie over ons bedrijf vind je op www.hellmann.net 
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