
 
 
 

 
 

Voor ons hoofdkantoor in Zwolle zoeken wij een enthousiaste medewerker logistiek voor 
12 - 16 uur per week verdeeld over drie dagen per week.  

 

Organisatie 
Innofeet is een jonge en dynamische organisatie op het gebied van kwalitatief hoogwaardige voetzorg. Onze 
organisatie is samengesteld uit podotherapeuten, diabetespodotherapeuten, sportpodotherapeuten,  
pedicures en diverse specialisten op het gebied van interne bedrijfsprocessen. Het investeren in onze mensen 
is voor ons vanzelfsprekend. Er wordt continu geleerd door middel van interne- en externe trainingen. Tevens 
zijn we actief als het gaat om wetenschappelijk onderzoek. Innovatie, kwaliteit en een goede teamsfeer 
kenmerken onze organisatie.  
 
Functie 

Als medewerker logistiek ben je verantwoordelijk voor de verzameling van orders en maak je producten 

verzendklaar. Ook administratieve handelingen maken deel uit van jouw takenpakket. Denk hierbij aan het 

verwerken van gegevens in ons voorraadsysteem. Daarnaast draag je bij aan de orde en netheid in het 

magazijn.  Waar nodig ontvang je goederen en controleert deze en ondersteun je bij voorkomende 

werkzaamheden zoals  het stansen van afdekmateriaal, het afwerken van podotherapeutische zolen en het 

uitvoeren van lichte reparatie-/onderhoudswerkzaamheden. 

 

Wat vragen we van je? 

 Minimaal mbo werk- en denkniveau   

 Je bent gemotiveerd en voelt je verantwoordelijk voor je werkzaamheden   

 Je bent accuraat  en hebt oog voor detail  

 Je bent dienstverlenend ingesteld  

 Je hebt goede communicatie vaardigheden  

 Je bent een teamplayer maar kan ook uitstekend zelfstandig werken 

 Je hebt kennis van de hedendaagse IT-voorzieningen en bent in staat hiermee te werken 

 

Wat mag je van ons verwachten?  

Een veelzijdige en afwisselende baan in een dynamische werkomgeving met veel ruimte voor eigen initiatief.   

Verder bieden wij een marktconform salaris en een interessant pakket secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. 

pensioenregeling, deelname collectieve zorgverzekering). Daarnaast is er aandacht voor individuele wensen en 

maak je deel uit van een specialistisch team met spontane collega’s.  

 

We maken graag kennis met je  

Heb jij belangstelling voor deze functie? Reageer dan voor 20 september 2019.  We maken graag kennis met je. 

Stuur je motivatie met CV naar pz@innofeet.nl t.a.v. Bianca Manenschijn. Voor meer informatie kan je contact 

opnemen met ons op telefoonnummer: 088-031 3000. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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