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Logistics coordinator 
 
Cleantron 
Cleantron ontwikkelt en produceert Lithium Battery Packs in Nieuw Vennep. De batterijen van Cleantron worden in 
uiteenlopende markten toegepast, denk hierbij aan elektrische voertuigen zoals fietsen en e-scooters, maar ook aan bv 
AGV’s.(automatic guided vehicles) en kleine electrische auto’s. 
Cleantron is een jong en snel groeiend bedrijf. De kwaliteit van onze producten staat centraal en om deze te garanderen 
werken wij voortdurend aan de verbetering van onze producten, logistiek en productie processen.  
 

Functie: 
Als Logistics coordinator ben je verantwoordelijk voor het up to date houden van de voorraad gegevens en het 
ondersteunen van het inkoop proces: 

- Het continue monitoren van onze voorraad posities en eventuele afwijkingen corrigeren 
- Het plannen en aanmaken van inkoop orders en monitoren van de exacte voorraad posities. 
- Het volgen van inkoop orders (contact met leveranciers en transporteurs) 
- Het afstemmen van werkorders met stuklijsten (in exact) 
- Het aanmaken van werkorders (in exact) 
- In samenwerking met collega’s van Engineering en Administratie het invoeren van nieuwe producten, stuklijsten 

en product aanpassingen. 
- Het verzorgen van artikel identificaties 
- Het verzorgen van locatie identificaties 

 
Tot slot zijn er op termijn doorgroei mogelijkheden naar de functie assistent productie manager. De assistent productie 
manager ondersteunt de productie manager in het aansturen van het productie team (15 tot 20 FTE), het maken van de 
productie planning en is verantwoordelijk voor het uitlever proces en de kwaliteitscontrole van binnen komende goederen. 
 

Vaardigheden 
- MBO+ niveau (logistiek) 
- Kennis van Exact Handel of productie is een voordeel 
- Je bent zelfstandig, inhoudelijk en analytisch sterk en flexibel 
- Je hebt goede communicatieve vaardigheden, bent klantgericht en hebt verantwoordelijkheidsgevoel. 
- Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal 

 
 

Werktijden 
Een werkweek bedraagt 38 uur (exclusief pauzes). Een parttime contract is zeer bespreekbaar. Werktijden zijn in overleg 
flexibel in te vullen. 


