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Word jij onze nieuwe loodsbaas? 
In de functie van loodsbaas (magazijnchef), ben jij verantwoordelijk voor alle 

inkomende en uitgaande goederen bij Jan de Jong Verhuizingen. Ons werk heeft 

niet alleen betrekking op verhuisgoederen, we houden ons tevens bezig met 

meubel-, stads- en keukenlogistiek. We werken op 3 locaties met ons 

hoofdkantoor aan de Rostockweg te Groningen, waar de meeste werkzaamheden 

plaatsvinden. Is deze mooie uitdaging iets voor jou? Dan leren we je graag 

kennen! 

 

Een loodsbaas die overal weet wat er speelt! 
We noemen de functie bewust ‘loodsbaas’, omdat dit de beste omschrijving is van wat wij van 

je verwachten. Zie het als je eigen winkel, jij bent de baas! Jij houdt het overzicht in onze 3 

loodsen, zodat je met trots onze leveranciers en klanten kunt ontvangen. En jij zorgt ervoor 

dat je collega’s de juiste zaken meekrijgen voor de volgende dag. Of het nu gaat om 

verpakkingsmaterialen, opslagkisten, verhuiscontainers, meubelen of keukens. Jij weet wat er 

speelt! 

 
Jan de Jong Verhuizingen is een erkend verhuisbedrijf in Groningen 
Met een enthousiast team verzorgen wij dagelijks particuliere en zakelijke verhuizingen in 

Noord-Nederland. Regelmatig zijn we ook in de rest van het land en zelfs internationaal actief.  

Wij streven ernaar om de verhuizingen zo goed mogelijk te laten verlopen en doen graag het 

stapje extra voor onze klant. Onze medewerkers zijn betrokken, geschoold en vakkundig. 

 

  

Wij zijn op zoek naar een 

LOODSBAAS (40 uur M/V) 



 
 
 

Jan de Jong Verhuizingen 
Rostockweg 5 
9723 HG Groningen 

Servicepoint 
Industrieweg 10 – 12 
9804 TG Noordhorn 

050 – 313 91 49  
info@jandejong.nl 
JANDEJONG.NL 

Ben jij de loodsbaas die we zoeken? 
Dan ben je allereerst en vooral jezelf. Wij zijn een familiebedrijf, waar je zeker geen nummer 

bent. Daarnaast heb je een streepje voor als je beschikt over de volgende ervaring: 

▪ Een krachtige persoonlijkheid en een open houding. 

▪ Goede communicatieve vaardigheden. 

▪ Een diploma in de richting logistiek / warehouse, minimaal mbo niveau 3. 

▪ Ervaring binnen de logistieke sector en/of magazijnbeheer. 

▪ Een heftruckcertificaat en rijbewijs B. 

▪ Een VOG (bij aanstelling) en is in het bezit is van VCA basis diploma. 

 

Tot je dagelijkse werkzaamheden behoren: 
Wij vragen een persoon die kennis heeft van magazijnindelingen en locaties per klant.  

▪ Je bedient hierbij de reachheftruck en pompwagen.  

▪ Je kent de afspraken van verschillende klanten en verzorgt hiervoor de juiste 

pakketbehandeling, stickercodering en administratie.  

▪ Je werkt intensief samen met de afdeling planning. In en om de loods is het spik en span 

en je bent niet bang voor de veegmachine. 

 

Wat mag je van ons verwachten? 
▪ Een baan waar je 40 uur per week werkt. Er bestaat ook een mogelijkheid om parttime 

te werken tot minimaal 32 uur per week. 

▪ Een contract voor één jaar, die omgezet kan worden voor onbepaalde tijd bij goed tot 

uitstekend functioneren.  

▪ Een telefoonvergoeding. 

▪ Reiskostenvergoeding buiten de standplaats.  

▪ 24 reguliere vakantiedagen (leeftijdsgebonden) en 3,5 ATV – dagen. 

Salarisindicatie: 
▪ Tussen de € 2.383,27 en € 2.680,85 bruto per maand (schaal c). 

Interesse? 
Wil je graag in aanmerking komen voor deze functie? Schrijf een brief of bedenk iets ludieks 

waarom wij met jou in gesprek moeten gaan. Laat een bericht achter bij Wendie Roelofs 

(Directeur en portefeuillehouder, HRM) via 050 - 313 91 49 of w.roelofs@jandejong.nl. 

 

 
Wij kijken er naar uit om je te leren kennen! 
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