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Functiesoort Logistiek (magazijn) functieniveau C 
 

Doel: Het verrichten van verschillende magazijnwerkzaamheden die verband houden met de 

optimale ontvangst, opslag en distributie van goederen naar de filialen. 

 

Aard van de functie 

Logistieke functie, gericht op het uitvoeren van verschillende magazijnwerkzaamheden die verband 

houden met de ontvangst, opslag, behandeling en distributie of laden / lossen van goederen etc. Een 

meerderheid van de taken zijn routinematig van aard. Schakelt frequent om als gevolg van 

wisselende handelingen. Accuratesse is vereist bij het in acht nemen van de veiligheid en bij het 

controleren van artikelnummers en van aantallen. Tijddwang komt voor bij pieken in aanlevering en 

uitlevering van goederen. Kennis op VMBO-D niveau. Daarnaast is kennis vereist van het gehele 

logistieke, geautomatiseerde proces.  

 

Werkwijze 

De tijdsindeling wordt in hoge mate bepaald door de geplande goederenstroom en het 

geautomatiseerde proces. Het magazijn- en automatiseringssysteem en de voorschriften bepalen 

voor een deel de vormgeving en aanpak van het werk. Functionaris dient zelf zo efficiënt mogelijk 

met de magazijnmiddelen om te gaan. Het toezicht vindt plaats middels dagelijks overleg met 

leidinggevende, die op de werkvloer aanwezig is. De te nemen beslissingen zijn van praktische aard 

en kunnen meestal zelfstandig worden genomen. Heeft contacten met collega's binnen de afdeling 

en met andere afdelingen. Deze contacten zijn gericht op afstemming en een soepel en efficiënt 

verloop van de werkzaamheden en verplaatsing van de goederen. 

 

Zakelijk risico 

Heeft vele contacten met chauffeurs bij aanlevering van goederen. Deze contacten hebben 

betrekking op ontvangst van goederen. Fouten in het verwerken of verplaatsen van de goederen 

(verkeerde plaats) kunnen leiden tot verkeerde aanleveringen in de filialen, hetgeen tot irritatie en 

mogelijk tot omzetverlies leidt. Fouten in het prijzen van artikelen kunnen naast irritatie ook 

financiële schade met zich meebrengen. De kans is redelijk groot dat fouten tijdig ontdekt worden 

door het systeem, functionaris zelf, door leidinggevende en / of door collega's. 

 

Werkomstandigheden 

De werkzaamheden vinden plaats in magazijnruimten. Er vindt fysieke inspanning plaats door lopen, 

tillen en het verplaatsen van goederen. 

 


