
Luijten-VVZ is al 

decennia lang een 

toonaangevende speler 

binnen de verfbranche in 

Zuidwest Nederland. Met een 

zeer uitgebreid assortiment 

voorzien wij dagelijks 

professionele vakmensen en 

retailers van de juiste producten. 

Luijten-VVZ werkt met een team 

van ca. 130 enthousiaste 

medewerkers vanuit vestigingen in 

Dordrecht, Goes, Vlissingen, 

Terneuzen, Capelle a/d IJssel, 

Barendrecht, Gorinchem, Breda en 

Nieuwe-Tonge.

Expeditie- en productiemedewerker 

Fulltime | Goes protective coatings 

Kom jij ons team versterken? Voor onze locatie Goes Dirk Dronkersweg zijn wij op 
zoek naar een enthousiaste expeditie medewerker die weet van aanpakken.

Wat ga je doen?
Als expeditie medewerker bij Luijten-VVZ ben je in hoofdlijnen verantwoordelijk 
voor twee belangrijke taken: het verwerken van alle inkomende en uitgaande 
goederen in onze expeditie en het op kleurmaken van onze protective coatings 
en industrielakken. 

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

• Het ontvangen, controleren en verwerken van inkomende goederen; 
• orderpicken en het gereedmaken van verzending voor transport; 
• kleurmaken van protective coatings en industrielakken;
• de verzorging en het onderhouden van de kleurendispensers- en 
verfschudmachines; 
• het zorgen voor een schone en opgeruimde werkomgeving. 

Wat verwachten we van jou?
Je bent accuraat en gestructureerd als het om je werk gaat. Daarnaast ben je 
servicegericht en streef je ernaar om kwaliteit te leveren. We werken met een 
groot team aan collega’s dus het is belangrijk dat je collegiaal bent. Ook 
verwachten wij een zeker mate van flexibiliteit met betrekking tot werktijden. 

Als het gaat om opleiding beschik je over mbo werk-en denkniveau. In het bezit 
zijn van een heftruck/reachtruck certificaat is een pré. Daarnaast sta je er voor 
open om bij de functie passende cursussen te volgen wanneer nodig. 

Wat bieden wij?
Een fulltime functie (39 uur) met veel afwisseling in werkzaamheden en ruimte 
voor eigen inbreng en initiatief. Een team aan collega’s waarmee het prettig 
samenwerken is binnen een organisatie met een platte en open structuur. 
Daarnaast bieden wij een bij de functie passend salaris en aantrekkelijke 
secundaire voorwaarden. 

Ben jij geïnteresseerd?
Ben je enthousiast geworden naar aanleiding van de vacature? Mail dan je CV 
met motivatie naar hrm@luijtenvvz.nl. Ook voor vragen over de functie kunt je 
contact opnemen met HR. Dit kan via bovengenoemd e-mailadres of via         
0113 220 640. 




