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Functiecontext 
De functie is gesitueerd binnen een logistieke afdeling. De functie maakt deel uit van een reeks in de vorm van een 

NOK (Niveau Onderscheidende Kenmerken). 

 

Positie in de organisatie 
Rapporteert aan Teamleider 

 Voorman (operationeel) 

Geeft leiding aan niet van toepassing  

 

Functiedoel 
Uitvoeren van de logistieke werkzaamheden w.o. laden, lossen, productverplaatsingen en samenstellen van klantor-

ders. 

 

Resultaatverwachting 

Resultaatgebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria 

Laden, lossen en 

productverplaatsingen 

- laden en lossen van vrachtwagens m.b.v. een (reach)-

heftruck 

- signaleren en oplossen van verstoringen conform 

procedures 

- (laten) overstapelen van goederen  

- controleren van ontvangsten a.d.h.v. vrachtdocument-

en en signaleren van afwijkingen 

- bevoorraden van interne afdelingen met goederen en 

afvoeren naar logistieke ruimte 

- zorgen voor de aan- en afvoer van leeg fust 

- informeert leidinggevende over afwijkingen en gekozen 

oplossingen/correcties 

- snel- en juistheid van 

laden en lossen 

- tijdige aanwezigheid 

grondstoffen en hulpma-

terialen  

- tijdige signalering en 

melding 

- werken conform instruc-

ties  

- fouten in gecontroleerde 

goederen 

Opslag - opslaan van goederen op aangegeven locatie 

- aanbrengen van verplaatsingsstickers  

- gereedzetten van de goederen  

- scannen van goederen 

- transporteren en plaatsen van goederen op de locaties 

- registreren van gegevens 

- vindbaarheid van goede-

ren 

- juistheid van registratie 

goederen 

- juistheid van fysieke 

positie van goederen in 

magazijn 

Ordersamenstelling - verzamelen van juiste soorten en aantallen eenheden 

verpakt product en samenstellen van klantorders m.b.v. 

heftruck en/of door bediening van orderpick-machines 

- palletiseren van klantorders, omwikkelen en merken 

van pallets en deze voor verlading gereedzetten c.q. 

laden in vrachtwagens 

- uitwisselen van informatie met chauffeurs 

- correcte orderpicking en 

(uit)leveringen 

- beschadigingen aan 

goederen/slordige fouten 

- juiste informatie-uitwis-

seling 

Voorraad - houden van voorraadtellingen 

- uitleveren van voorraad aan productie 

- juiste registratie/telling 

van voorraden 

- tijdige signalering van 

afwijkingen 
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Resultaatgebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria 

Onderhoud 
- uitvoeren van gebruikersonderhoud aan materieel 

melden van afwijkingen aan leidinggevende 

- tijdig en juist onderhoud 

- tijdige melding 

Verbeteringen 
- kan meedenken over verbeteringen in de dagelijkse 

praktijk 

- adequate bijdrage 

Verantwoord functioneren - naleven van bedrijfsvoorschriften en procedures 

o.h.g.v. veiligheid en milieu en orde en netheid 

- schoonhouden van werkomgeving en afvoeren van 

afval 

- ondersteunen bij oplossen van onveilige situaties 

- meewerken in verbeteringsprojecten 

- naleving voorschriften 

- tijdige melding afwijkin-

gen 

- adequate ondersteuning/ 

projectbijdrage 

 

Werkgerelateerde bezwaren 
- Krachtsuitoefening bij tillen, verplaatsen en overstapelen van goederen. 

- Eenzijdige houding bij het besturen van een (reach)heftruck en overstapelen van pallets. 

- Hinder van tocht en temperatuurverschillen bij verblijf in de logistieke ruimten en buitenterrein. 

- Kans op letsel beknelling, vertilling, vallende goederen, tijdens transportwerkzaamheden en bij verblijf in de logistieke 

ruimten.  

 

 

Het functieniveau volgens ORBA® is gebaseerd op de rubrieken: Functiecontext, Positie in de organisatie, Functiedoel, 

Resultaatverwachting en Werkgerelateerde bezwaren. 


