
In Vaassen is de Nederlandse vertegenwoordiging van de internationaal opererende Deense AVK Groep 
gevestigd. AVK Nederland BV levert een uitgebreid productenpakket voor de water-, gas- en afvalwatersector 
en bovendien voor industriële toepassingen. Afsluiters, vlinderkleppen, brandkranen, koppelingen, gietijzeren 
hulpstukken, aanboorzadels, roestvaststalen reparatieklemmen en straatpotten zijn een greep uit het 
assortiment van AVK. Een deel van deze producten worden op de eigen productieafdeling gemaakt en een 
deel ingekocht bij zustervestigingen. Kwaliteit en duurzaamheid zijn belangrijk binnen de AVK-groep. 
Dat we dit bij AVK Nederland BV belangrijk vinden blijkt onder andere uit onze ISO 9001, ISO 14001 en MVO- 
prestatieladder certificaten. Voor onze productielocatie zijn we op zoek naar een enthousiaste logistiek 
medewerker die ons team komt versterken.  

Logistiek medewerker 
(Fulltime)  

‘Kwaliteit in elke stap’ is één van de acht beloften van AVK. Onder kwaliteit verstaan we niet alleen de 
producten die we leveren, maar ook de manier waarop wij ervoor zorgen dat onze klanten de juiste producten 
op het juiste moment ontvangen. Hierin heb je als logistiek medewerker een belangrijke rol. Jij controleert de 
binnenkomende goederen aan de hand van de specificaties en borgt hiermee dat ze voldoen aan de gestelde 
eisen. Ook verzamel en verpak je de bestelde materialen volgens de specifieke wensen van de klant. Het moet 
namelijk makkelijk zijn voor onze klanten om bij ons te bestellen. Van voorraadorders tot spoedopdrachten, als 
logistiek medewerker draag je bij aan het ontzorgen van onze afnemers.  

Functie- en opleidingswensen: 
• Een geldig heftruckcertificaat. 
• Enige werkervaring in een logistieke functie en met het werken met een WMS-systeem. 
• Opleiding “Logistiek medewerker niveau 2” (of bereidt deze te halen) 
• Zelfstandig en probleemoplossend kunnen werken. 
• (Goede) beheersing van de Nederlandse taal. 
• Rijbewijs B 

Wat ga je doen: 
• Het laden en lossen van vrachtwagens. 
• Het ontvangen en controleren van binnenkomende goederen. 
• Het verzamelen/picken van de producten en verzend gereed maken van de orders.  
• Het bewaken van de voorraad en zorgen voor de juiste manier van opslaan daarvan. 
• Het meewerken aan en initiëren van, projecten ter verbetering van interne processen. 

Wat kunnen wij je bieden: 
• Een afwisselende baan, met eigen verantwoordelijkheid bij een leuk en succesvol bedrijf met 

oog voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
• Goede doorgroeimogelijkheden bij een dynamische organisatie. 
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Lijkt dit je een leuke functie? 
Reageer dan direct door je schriftelijke sollicitatie en CV voor 7 april 2023 te sturen naar AVK Nederland BV 
Via e-mail naar: woudenampsen@avknederland.nl. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wouter Oudenampsen, telefoon 0578-574490. 
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