
  
  
 
Centrum Oosterwal biedt al ruim 30 jaar de hoogste kwaliteit medisch specialistische zorg. 
In Centrum Oosterwal behandelt men alle vormen van huidaandoeningen en heeft men een 
specialisatie op het gebied van de behandeling van spataderen.  

 
Wij zijn op zoek naar een: 
 

Logistiek medewerker 
 
Wie ben jij? 
Een betrokken collega die affiniteit heeft met zorg en logistiek. Wij zoeken een logistiek medewerker 
die communicatief sterk is, van aanpakken houdt en flexibel, gestructureerd en gedetailleerd is. 
 
Wat ga je doen? 
Van orderpicken tot zorgen dat de bestellingen op de juiste locaties terecht komen. Daarnaast 
monitor je de voorraden in het centrale magazijn. 
Als logistiek medewerker ben je verantwoordelijk voor de processen binnen het magazijn en 
waarborg je de kwaliteit van leveringen. Je werkt aan continue procesoptimalisatie en bent niet 
bang om zelf initiatief te tonen. 
 
Waar ga je werken? 
Wij zoeken een collega voor onze vestiging in Alkmaar. 
 
Hoe ziet jouw profiel eruit? 

 Je hebt minimaal een opleiding op MBO niveau 4 

 Ervaring als logistiek medewerker 

 Ervaring met een voorraadsysteem of een ERP systeem 

 Bij voorkeur ervaring als logistiek medewerker in de zorg 

 Je beschikt over een servicegerichte en oplossingsgerichte instelling en hebt een goed 
aanpassingsvermogen in een veranderende omgeving. 
 

Wat bieden wij jou? 

 Een aanstelling voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast contract 

 Aantal uren in overleg maar minimaal 24 uren per week 

 Een marktconform salaris, gebaseerd op ervaring en competenties 

 Informele en gezellige werksfeer 

 Reiskostenvergoeding 

 Naast de wettelijke vakantie uren bouw je ook Persoonlijk Levensfase Budget uren op 

 8% vakantiebijslag 

 8,33% eindejaarsuitkering 

 Georganiseerde lunch. 
 
Geïnteresseerd? 
Ben jij de persoon die wij zoeken? Dan nodigen wij je uit om te solliciteren door je brief met CV 
voor 30 juni 2021 naar pz@centrum-oosterwal.nl te mailen.  
Wil je meer informatie over de vacature, neem dan contact op  met mevrouw Bilgen Madencioglu, 
Personeelsadviseur, telefoonnummer 072-5157744 of per mail naar pz@centrum-oosterwal.nl. 
 


