
Logistiek medewerker 
LocalTea is een jong, dynamisch en innovatief bedrijf met 
een heldere missie: de thee categorie in Europa structureel 
verduurzamen door thee lokaal te telen en ambachtelijk te 
verwerken tot heerlijke kwaliteitsthee. Dit kunnen we doordat 
LocalTea een winterharde theeplant heeft ontwikkeld die we 
lokaal (en dus CO2 neutraal!) kunnen oogsten, ambachtelijk 
verwerken en melangeren! Bij ons worden alleen de beste 
blaadjes geoogst en meteen verwerkt.

Lokale thee met globale impact!

Hou jij van impact maken en grootse uitdagingen, lees dan vooral verder!
Om de groei van ons bedrijf en de enorme potentie in goede banen te leiden 
hebben we voor het hart van LocalTea een 

Logistieke duizendpoot nodig. 

Wat je kunt verwachten:
Een relatief klein, maar zeer ‘’eager’’ team, die er een spelverdeler bij willen die 
er net zo hard voor gaat, zijn/haar steentje bijdraagt en het verschil maakt. Wil 
jij jouw waarde toevoegen en heb je een hands-on mentaliteit? 
Wij geven je de ruimte om jouw ideeën uit te voeren. Heb je een goed idee 
voor het uitbouwen en uitdragen van onze impact? Onze zegen heb je. 
Heb je ideeën hoe we onze logistieke stromen kunnen optimaliseren en te 
digitaliseren? Go for it. We vertrouwen op jouw frisse blik, kennis, ervaring 
en ‘’we gaan ervoor’’ mentaliteit. Je krijgt het vertrouwen om projecten 
grotendeels zelfstandig tot een succes te maken. 

Verantwoordelijkheden en competenties
• Zelfstarter die zowel tactisch als operationeel doorpakt
• Voorraden en ERP systemen kan beheren
• Opvoerdocumentatie voor klanten (GS1)
• Backoffi  ce en bestellingen mee oppakt
• Customer service 
• Quality assurance 
• Communicatief vaardig

Mocht je niet bekend zijn met bepaalde systemen, 
dan is dat geen probleem en leren het je graag aan. 

Wat hebben wij te bieden:
• Een afwisselende job in een bedrijf dat 

volop in ontwikkeling is
• Groei zowel met het bedrijf als persoonlijk
• Concurrerend passend salaris
• Een open, hardwerkend team dat het verschil maakt. 

Reacties
Zie jij het wel zitten om LocalTea met ons op de kaart te zetten? 
Mail jouw motivatie en CV naar johan@localtea.com. 
Kijk voor meer informatie over LocalTea op www.localtea.com. 


