
PART OF THE BEST PART

We zijn een echt mensenbedrijf dat bestaat uit een hecht team van enthousiaste medewerkers. Samen zijn we 

continu bezig met het beter maken van GFM én het individu. Dit is de kern van onze bedrijfscultuur. In combinatie 

met continue investeringen in ons machinepark en aandacht voor technologische ontwikkeling, maakt ons tot een 

bedrijf dat de toekomst beschouwt als de dag van morgen. We zijn altijd klaar voor wat komen gaat.

Bij ons ligt de focus altijd op groei, samenwerking en resultaat. Voor onze klanten, maar zeker ook voor onze 

mensen. Bij ons ben je letterlijk Part of the Best Part. We hebben je dan ook veel te bieden. O.a.:

VACATURE
[JUNIOR] LOGISTIEK MEDEWERKER

WERKTIJDEN IN OVERLEG

VACATURE 

Als logistiek medeweker ben je een belangrijke schakel en werkt nauw samen met verschillende afdelingen binnen 

GFM. Je kunt schakelen tussen verschillende werkzaamheden en vind het leuk om doelgericht bezig te zijn.

GRATIS FIT FACTORY FITNESSPROGRAMMA VOOR MEDEWERKERS VAN GFM

REGELMATIG EEN VRIJDAGMIDDAGBORREL IN ONZE EIGEN KROEG; THE-BEST-BAR

DAGELIJKS VERS FRUITEEN LEKKER ZAKCENTJE BIJVERDIENEN

ALTIJD UITDAGING; GFM BLIJFT JE PRIKKELEN lekker zakcentje bijverdienen

Het aannemen van binnenkomende goederen;

Het inboeken van de goederen in het systeem;

Zorgen dat producten op de juiste manier worden verzameld en worden verpakt;

Interne logistiek verzorgen;

Het transport voorbereiden tussen bedrijven en toeleveranciers;

Contact onderhouden met onze toeleveranciers;

Zorgdragen dat levertijden behaald worden.

DEZE TAKEN HOREN ERBIJ

Je bent iemand die weet van aanpakken en goed kan samenwerken;

Je kunt overzicht houden;

Structuur en orde hebben je voorkeur;

Je bent in het bezit van een heftruckcertificaat of bereidt dit te behalen;

Basis computervaardigheden (Microsoft Office, ERP pakket);

Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

OVER DEZE PARTS BESCHIK JIJ



ENTHOUSIAST? 

Mooi! Wie weet zien we jou bij onze volgende vrijdagmiddagborrel in onze eigen kroeg; the-best-BAR! Heb 

je vragen over de functie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Dorien van Straten, HRM, via 

telefoonnummer 0497-575712 of dorien@the-best-part.nl           Reacties worden vertrouwelijk behandeld

OVER GFM

Wij zijn de beste in CNC verspanen. Gespecialiseerd in het maken van specifieke machineonderdelen tot 

‘schoendoos’ formaat. Bewerkingen kleiner dan een honderdste millimeter zijn bij ons eerder regel dan 

uitzondering. Onze diensten spitsen zich toe op klantorder specifieke machineonderdelen in de vorm van CNC 

Draaien, CNC Frezen, Nabehandeling en Kwaliteitscontrole.

Een gedegen inwerkperiode waarin wij je wegwijs maken binnen onze organisatie;

Een marktconform salaris;

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;

De kans om jezelf te ontwikkelen in een jong en ambitieus bedrijf;

DIT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN


