
 

Voor onze locatie in Tegelen zijn wij op zoek naar een  
 
Medewerker Bedrijfsbureau – 32-40 uur 

 
VIM is een jonge, zeer ervaren en sterk groeiende logistieke dienstverlener in de branches 
Mode, Sport, Wonen en Lifestyle. We verzorgen de gehele keten van productie tot 
consument voor een groot aantal aansprekende (internationale) klanten en merken en wij 
doen dit vanuit onze warehouses in Swalmen en Tegelen.  
 
Hoe ziet jouw baan bij VIM eruit? 
In deze functie ben je de schakel tussen de klant en je collega’s in het warehouse die de 
uitvoering leiden. Je begeleidt het orderproces van onze klanten, zowel nationaal als 
internationaal. Je signaleert tijdig eventuele verstoringen in het orderproces en ondersteunt 
in het oplossen hiervan.  
 
Verdere werkzaamheden zijn: 

- Het aanvragen van douane documentatie bij onze externe partner 
- Het administreren van het gehele inbound en oudbound transport.  
- Het plannen van externe transport en het documenteren hiervan 
- Het verwerken van procesdocumentatie in het warehouse management systeem 
- Het verwerken en registreren van de inbound-orders, retouren en 

voorraadwijzigingen 
- Het telefonisch te woord staan van de klant met vragen omtrent de operatie  
- Het voorbereiden van informatie voor de maandfacturatie  

 
Met jouw meegebrachte logistieke kennis en ervaring help je proactief mee aan proces- en 
efficiencyverbeteringen.  
 
Jij bent voor ons de geschikte kandidaat als je ervaring hebt in een vergelijkbare functie 
binnen de logistieke sector en je communicatief sterk bent. De logistieke sector kan hectisch 
zijn, in deze functie is het van belang dat je stevig in je schoenen staat, stressbestendig bent 
en prioriteiten weet te stellen.  
We werken met internationale klanten en om hen zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen 
zijn, is het van belang dat je zowel de Nederlandse als de Engelse taal in woord en geschrift 
beheerst. 
Binnen VIM heerst een informele sfeer waar we elkaar helpen, we zoeken dus een 
teamplayer.  
 
Wat kan je van VIM verwachten? 
In ieder geval een ontzettend leuke baan met fijne collega’s! Je eerste contract is voor de 
bepaalde tijd van een jaar en bij goed functioneren heb je zicht op een verlenging hiervan.  
Je ontvangt een marktconform salaris gebaseerd op je kennis en ervaring. Daarnaast krijg je 
een reiskostenvergoeding en ga je deelnemen aan onze pensioenregeling.  
 
Enthousiast na het lezen van deze vacature? Dan zien we graag je sollicitatie tegenmoet! 
Dit mag per e-mail naar recruitment@vimdscr.nl.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


