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Symeres  is een van de grootste chemie contract research organisaties in Europa met 

ruim 500 medewerkers verspreid over zes locaties (Nijmegen, Weert & Groningen in 

Nederland, Praag in Tsjechië, Oulu in Finland en Södertälje in Zweden). Ons team van hoogopgeleide en 

toegewijde chemici voert diensten uit op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen ter 

ondersteuning van (bio)farmaceutische bedrijven in de VS, Europa en Japan en wordt ondersteund door o.a. de 

logistieke afdeling. Door onze voortdurende expansie en de toenemende vraag naar onze diensten zijn we 

momenteel voor onze locatie in Groningen op zoek naar een enthousiaste 

 

Logistiek medewerker 

Fulltime 
 

Functieomschrijving 

Als logistiek medewerker ben je verantwoordelijk voor het magazijn en heb je een uitvoerende functie. Tijdens het 
gehele proces van levering, opslag en verspreiding ben je verantwoordelijk voor het juiste verloop van processen en 
heb je een breed pakket aan taken. 
 

Takenpakket 

 Beheer van de goederenstromen tussen onze gebouwen; 

 Voorraadbeheer; 

 Administratief verwerken van gegevens in het logistieke computersysteem; 
 Binnenkomende goederen ontvangen en verwerken; 
 Inventariseren van magazijnvoorraad en deze op peil houden. 

 

Wat wij vragen 

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een enthousiaste kandidaat die: 
 In het bezit is van een MBO diploma logistiek; 
 Bestand is tegen drukke momenten en prioriteiten kan stellen; 
 Zelfstandig kan werken en sociaal en communicatief is; 
 Zich kan uitdrukken in de Nederlandse en Engelse taal; 
 Affiniteit heeft met computers; 
 Eventueel in het bezit is van rijbewijs B. 

 

Wat wij bieden 

Een leuke, zelfstandige functie in een dynamische organisatie. 
 

Sollicitatie: 

Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan de voorwaarden? Stuur dan je brief met CV uiterlijk 27 september 2021 per 

e-mail naar onze HR Manager Marga Vos (marga.vosensing@symeres.com). Voor vragen over de vacature kun je 

contact opnemen met Mark Verhaar op telefoonnummer 050 575 4488. 

Meer informatie over Symeres vind je op onze website: www.symeres.com 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! 

http://www.symeres.com/
http://www.symeres.com/

