Wessem Port Services Group BV is een groep bedrijven actief in de op- en overslag
van bulkgoederen, stukgoederen en containers. Zij beschikt over havens en terreinen in
Stein, Maastricht, Wessem en Lanaken (B), waar weg-, water- en railtransport
gecombineerd worden. Voor onze locatie in Maastricht zijn we op zoek naar:

Administratief Medewerker Weegbrug
Parttime (24 uren per week, 3x8)
Zoek jij een hele afwisselende baan waarin je veel contact hebt met chauffeurs, klanten,
leveranciers en bezoekers aan de balie of de telefoon, de weegbrug bedient en alles
administratief afhandelt? Dan zoeken wij jou!
Als administratief medewerker weegbrug ben jij diegene die ervoor zorgt dat de processen
bij de weegbrug ongestoord verlopen. Naast het daadwerkelijk in- en uitwegen en het
instrueren van de chauffeurs betreffende de laad- en losplekken, verwerk je ook de
administratieve gegevens. Voor onze bezoekers ben jij samen met jouw duobaancollega
het eerste aanspreekpunt op de locatie. Jij ziet er verder op toe dat onze bezoekers
bekend zijn met de veiligheidsregels op de locatie.
Wij zoeken een representatieve collega met:
o een MBO werk- en denkniveau, in een administratieve of logistieke richting;
o goede communicatieve vaardigheden;
o een klantvriendelijke instelling;
o een hoge mate van nauwkeurigheid en stressbestendigheid;
o een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
o mondelinge beheersing van Duits en Engels (is een plus);
o een flexibele instelling mede bij vakantieperiodes en ziekte van duo collega;
o een goede beheersing van het MS Office pakket.
De pro's van WPS:
o afwisselend werk in een prettige collegiale werksfeer
o een gezond en dynamisch bedrijf
o kundige en betrokken collega’s
o een no nonsens cultuur
o aandacht voor de persoon en persoonlijke ontwikkeling
o vakinhoudelijke trainingen
o marktconforme arbeidsvoorwaarden
Je schriftelijke sollicitatie en een uitgebreid CV zien wij graag voor 20 maart 2020 a.s.
tegemoet. Adres: Wessem Port Services Group BV, t.a.v. Petra van Leeuwen, HR
Adviseur, Postbus 196, 6170 AD te Stein of per e-mail: hrm@wessem.com. Voor meer
informatie over de functie kun je bellen met Ingo Bartholomé, tel. 046-474 7777
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

