
 
    

 
 
 
M.S. STAINLESS LOGISTICS 
BV is binnen de M.S. Stainless 
International Group Holding 
BV als LBU (Logistic Business 
Unit) verantwoordelijk voor 
de logistieke dienstverlening 
aan de CBU’s (Commercial 
Business Units) in binnen en 
buitenland. 
 

Haar voornaamste taken zijn: 
 
� Het uitbesteden van de 
productie van roestvaststalen 
leiding- en tankcomponenten 
toegepast in de voeding- en 
genotmiddelen en 
aanverwante industrieën. 
 
� Het samen met de CBU’s 
definiëren en vastleggen van 
de productspecificaties voor 
de (kern)producten van de 
groep. 
 
� Het verzorgen van de 
benodigde (productie) 
tekeningen. 
 
� Het ontwerpen en laten 
vervaardigen van de voor de 
productie benodigde 
gereedschappen. 
 

� Het inkopen van toe te 
passen basismaterialen en 
een brede range van 
producten, die niet tot de 
kernactiviteiten behoren. 
 
� De externe en interne                     
logistiek. 
 
� Kwaliteitscontrole  
 
� Voorraadbeheer 

 
 

 
Ben jij de talentvolle, positieve en stressbestendige 

 

Commercieel Adm. Medewerk(st)er 
(Fulltime 38 uur per week) 

 

die ondanks vele bomen het bos blijft zien?  
Heb je zin in een uitdagende baan waarin je een belangrijke 

 spilfunctie binnen onze internationaal opererende  
onderneming hebt? 

 

 

Functie: 
 

Het taakgebied omvat een breed pakket aan werkzaamheden  
met het accent op: 

 

• Coördinatie leveringen uitbestede productie en toeleveranciers 

• Commerciële & administratieve ondersteuning van in- en verkoop 

• Financiële administratie, secretariaat & personeelszaken 

 
Profiel: 

 
Wij zoeken een persoon die doelgericht is en oog heeft voor efficiency, 

 iemand die goed prioriteiten kan stellen, niet bang is om de handen uit de 
mouwen te steken en een probleem ziet als het begin van de oplossing.  

Je beheerst tenminste twee vreemde talen  
-Engels, Duits, Frans of Mandarijn- goed in woord en geschrift,  

MS-Office heeft geen geheimen voor jou.  
Beslist HBO werk/denkniveau en geen 9 tot 5 mentaliteit en 

bij voorkeur enige jaren ervaring binnen een kleine commerciële organisatie. 
 

Wij bieden een afwisselende, boeiende baan binnen een klein en prettig team. 
Een functie met uitdaging en veel internationale contacten.  

Naast een beloning afgestemd op functie en persoonlijke kwaliteiten 
 hebben wij uitstekende secondaire arbeidsvoorwaarden,  

een flexibele pensioenregeling en aanvullende sociale voorzieningen. 
 

Ben jij de kandidaat die wij zoeken? 
Stuur dan een kort en bondige brief/e-mail met jouw cv naar: 

 
(De heer) Ardou Blok, 

M.S. STAINLESS LOGISTICS BV, 
Het Helmhout 27, 9206 AZ Drachten. 
E-mail logistics@msstainless.com 

 
    

 


