
 

 

 

Heb jij zin in een nieuwe uitdaging, en ben jij de logistieke duizendpoot? Dan zijn wij opzoek 
naar jou! 

Corthogreen is specialist in het ontwikkelen en produceren van zaad gerelateerde producten en 
duurzame relatiegeschenken. De oorsprong van het familiebedrijf gaat terug naar 1888, Corthogreen 
B.V. behoort hierdoor tot de oudste en tevens de grootste producenten van zaad gerelateerde 
producten, waaronder het zaadpapier (biologisch afbreekbaar papier met bloemzaden erin). Door de 
nieuwe technologieën en creatieve ontwerpers inspireert Corthogreen haar klanten. 
 
Door de jaren heen heeft Corthogreen zich ontwikkeld van productiebedrijf naar een partner voor haar 
klanten. Dit mede door een volledig eigen productie in Nederland met een uitgebreid en modern 
machinepark. Corthogreen B.V. is een internationaal opererend bedrijf en is gevestigd in Terborg.  
 
Wie zoeken wij? 
Wij zoeken een logistieke duizendpoot als toevoeging voor een jong en gedreven team. Je bent 
verantwoordelijk voor het lossen en opslaan van goederen, het verzamelen van goederen die 
verzonden moeten worden, stickeren en eventueel verpakken, orders verzamelen, goederen 
verzendklaar maken en laden en het controleren hiervan. 

 
De taken van een logistiek medewerker 

• Controleren van producten op kwaliteit, hoeveelheid en verpakking 

• Administratief verwerken van processen in een computersysteem 

• Invullen en controleren van administratieve documenten 

• Bewaken van de voorgang van bestellingen en verzendingen 

• Onderhouden van contacten met transporteurs 
 
*Functie eisen* 

- MBO werk- en denkniveau 
- Flexibiliteit (geen 9.00 tot 17.00 mentaliteit) 
- Inzicht in methodieken betreffende inslag-opslag  
- Heftruck certificaat 

 
Wat bieden wij? 
Corthogreen B.V. biedt jou een prettige en leerzame werkomgeving waarbij we jou intern volledig 
klaarstomen voor de functie. Binnen de functie zijn er voldoende leermogelijkheden en we denken 
graag met je mee over je toekomst binnen ons bedrijf. Daarnaast krijg je natuurlijk een goed en 
marktconform salaris  
 
Soort dienstverband: Voltijd 
 
 
 
 
 
 
 
Ben jij de Logistiek Medewerker die we zoeken? We zien je sollicitatie graag tegemoet. Heb je nog 
vragen over de vacature of Corthogreen B.V. als werkgever? Neem dan contact met ons op via 0315-
345113 of via de email corne@corthogreen.com  
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