
 

STAGIAIR(E) LOGISTIEK / VESTIGINGSMANAGER 
GROOTHANDEL IN VEENDAM 

Wat ga je doen? 
Baaslevert de bewuste leverancier voor Kinderopvang en Onderwijs en houdt zich vooral bezig met het leveren van 
verzorgingsproducten, meubels, buitenmaterialen, creatieve materialen en spel & ontwikkelingsmaterialen aan 
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, BSO’s en basisscholen. Via onze webshop bedienen wij zakelijke en particuliere 
klanten in Nederland & België. Als duurzame leverancier zijn wij continue ons aanbod aan het ontwikkelen, en adviseren we 
organisaties in de kinderopvang en basisonderwijs om bewust in te kopen. 

Als stagiair(e) maak je kennis met alle werkzaamheden op de vestiging en word je opgeleid tot een vakbekwame 
vestigingsmanager groothandel. Je begint met het leren kennen van ons assortiment door binnenkomende vracht uit te 
pakken. Hierna moeten de binnengekomen artikelen gecodeerd worden en in de schappen worden ingeruimd. Daarnaast 
leer je de werkzaamheden rondom orderinvoer goed beheersen en word je opgeleid om klanten te woord te staan. Dit kan 
zowel telefonisch, per mail of op locatie zijn. Ten slotte word je opgeleid om alle werkzaamheden op het niveau van de 
vestigingsmanager jezelf eigen te maken. Hierbij kun je denken aan het vormgeven van vestigingsbeleid. Gedurende je 
stage word je begeleid door de vestigingsmanager. 

Binnen een relatief klein bedrijf dat constant in beweging is heb je al snel te maken met allerlei taken. Zo krijg je als 
vestigingsmanager groothandel stagiair ook te maken met verdere uitbreiding van ons assortiment, maar ook met het 
leveren van goederen samen met een collega. 

Wat wij bieden 
• Veel ruimte voor eigen inbreng en initiatieven 
• Mogelijkheid tot het meedenken met het optimaliseren van een snel groeiend E-commerce bedrijf 
• Volop mogelijkheden om je zowel persoonlijk als professioneel te ontwikkelen 
• Leuke teamuitjes / etentjes 

Wat wij vragen: 
• Een goede beheersing van de Nederlandse taal (i.v.m. veiligheid); 
• Enige ervaring in de logistieke sector is mooi meegenomen. 
• Ambitie om jezelf te blijven ontwikkelen; 
• Minimaal mbo werk- en denkniveau; 

Extra informatie 
• Status:    Open 
• Opleidingsniveaus:  MBO, HBO, Universiteit 
• Plaats:    Veendam 
• Werkuren per week:  32 - 40 
• Dienstverbanden:   Stage, Afstudeerstage 
• Verantwoordelijk voor:  Alle voorkomende logistiek werkzaamheden 
• Gepubliceerd op:   01-09-2022 


