
 
   
  
 

 

 

 

 

 

Ben jij op zoek naar een bijbaan naast je studie of vind je het leuk om je parttime bezig te houden met loods werkzaamheden 
op Schiphol? Lees dan snel verder. 

Voor onze vestiging op Schiphol zijn wij op zoek naar betrouwbare Oproepkrachten in de functie LOODS MEDEWERKER 
(M/V) die voornamelijk avond- en/of weekenddiensten wil werken. Je zult dan werken middels een nul-uren oproepcontract. 

 

Wat zijn je werkzaamheden? 

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

• Controleren op schades van inkomende en uitgaande zendingen; 

• Splitsen van zendingen; 

• Schoonhouden van de loods; 

 

Overige voorkomende werkzaamheden. 

Je zult de werkzaamheden uitvoeren onder leiding van een teamleader. Doordeweekse word je voornamelijk ingepland 
tussen 08:00 tot 16:00 of 12:00 tot 20:00 of 14:00 tot 22:30 uur. Wij hebben in het weekend diverse shifts, waar je voor 
opgeroepen kan worden, t.w.: van 8.30 – 13.30 uur of van 13.00 – 18.00 uur of van 17.00 – 22.30 uur. Inden het werk dit 
vereist, kan gevraagd worden of je langer kan blijven werken. . 

 

Wij vragen 

• een positieve VOG verklaring. Deze vragen wij digitaal voor je aan; 

• eigen vervoer (auto of scooter) is een must omdat onze locatie lastig te bereiken is met OV; 

• een certificaat luchtvracht medewerker of je bent bereidt deze alsnog te behalen; 

• Pré in bezit van veiligheidsschoenen (S3 norm) en een heftruckcertificaat; 

• goede beheersing van de Nederlandse taal en Engelse taal. 

 

Wij verwachten 

• dat je zelfstandig kan werken; 

• dat jij je flexibel kan en wilt opstellen m.b.t. alle shifts draaien en eventueel langer werken; 

• dat je woonachtig bent in de omgeving van Schiphol; 

 

Wij bieden 

• Een leuke (bij)baan binnen een team van enthousiaste medewerkers; 

• Je krijgt toeslagen in het werken van de weekenden; 

• Een marktconform uurloon incl. het vakantiegeld (8%) en vakantiedagen toeslag; 

• Een reiskostenvergoeding 

Oproepkracht loods medewerker (m/v) 



 

 

Reacties 

Ben je geïnteresseerd om deel te gaan uit maken van deze pool? Reageer dan op deze advertentie. Indien je vragen hebt over 
deze vacature? Bel dan naar de afdeling HR op nummer 020-6557426.  

 

Wij kijken uit naar je sollicitatie. 

 

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

 

Check ook ons filmpje op youtube om een indruk te krijgen van ons bedrijf. 

https://www.youtube.com/watch?v=sFi3OfbtS88 

 


