
Vacature Logistiek planner en support medewerker
Houd jij ervan om middenin de organisatie te staan en het overzicht te houden van alle logistieke pro-
cessen? Korte lijntjes te houden met iedereen op de werkvloer? Ben jij klantgericht, stressbestendig en 
behoud jij altijd het overzicht? Solliciteer dan nu op de functie van Logistiek en Service medewerker bij 
Swordfish & Friend!

Wie zijn wij?
Wij zijn Swordfish & Friend, wij distribueren Crosley platenspelers en andere muziek en design gerelateer-
de artikelen in Europa. We zijn een kleine en jonge organisatie waar iedereen ontzettend veel plezier heeft 
in het verkopen van de mooi ontworpen Crosley platenspelers aan muziek, lifestyle en warenhuizen door 
heel Europa. We zijn een cultuur liefhebbend bedrijf, maar schuwen commercie niet. Spreekt je dit aan en 
heb jij jouw logistieke processen op een rijtje? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wat ga je doen?
Als logistiek planner en support medewerker ben je verantwoordelijk voor het ordermanagement van 
onze grote klanten, onze webshop en onze dropship klanten. Je werkt hierin nauw samen met onze sales-
manager (Ruben V. G. ). Jij zorgt dat alle orders bij de vervoerders en magazijnen worden ingepland en dat 
ze door onze magazijnmedewerker (Ruben S.) worden verstuurd. Je beantwoordt zelfstandig de service 
mail, denkt mee met al onze klanten en  laat de reparateur (Kees) weten welke platenspelers er moeten 
worden gerepareerd. Daarnaast overleg je met de eigenaren (Marlein en Tessa) hoe je de logistieke en 
retour processen zo efficiënt mogelijk kunt inrichten. 

Hier je taken overzichtelijk op een rijtje

ordermanagement van onze grote klanten retourafhandeling

ordermanagement van onze b2c webshop & 
dropship klanten

optimaliseren van logistieke processen

afspraken plannen met vervoerders en magazijnen optimaliseren van retourafhandeling

actief beheren van backorders office management

klachtenproces beheersen

Dit ben jij

Administratief vaardig Spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels, 
Duits is een pre.

Precies, je let op de details Neemt initiatief

Komt altijd op tijd Kunt snel schakelen

Goed in communicatie met klanten

Wij bieden

Een parttime functie van 24 uur per week, kan 
flexibel worden ingericht

Een belangrijke plek in een klein, gezellig team

Een plek voor starters op de arbeidsmarkt Een marktcomform salaris

Een afwisselende en verantwoordelijke baan Gratis lunch

Ruimte voor eigen initiatieven Leuke culturele nevenactiviteiten

Heb je vragen of wil je direct solliciteren? Stuur je motivatiebrief + CV naar info@swordfishandfriend.com. 


