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De Goey Kaas Holland is een familiebedrijf met ruim vijftig jaar ervaring in de behandeling van 
kaas. In een optimaal geklimatiseerde omgeving wordt de kaas opgelegd, gekeerd en 
geplastificeerd. Dit gecontroleerde en geautomatiseerde proces voldoet aan de hoogste 
kwaliteitseisen op het gebied van voedselveiligheid. De beste kaasmakers van Nederland 
vertrouwen ons de behandeling van hun kwaliteitsproduct toe.   
  

Binnen De Goey Kaas Holland is de volgende functie vacant:   

  

Teamleider Expeditie 

  

Wat houdt de functie in?   

Vanuit jouw rol als teamleider expeditie zorg je ervoor dat alle dagelijkse werkzaamheden worden 

uitgevoerd. Je hebt nauw overlegd met je collega’s van de planning en de operators.  

 

Wat gebeurt allemaal de expeditie? 
Je ontvangt chauffeurs die hun lading met kaas komen lossen of laden. De kazen die binnenkomen 

worden gecontroleerd en geregistreerd in het systeem. Het is belangrijk dat je rekenvaardig bent. Het 

gewicht van de kaas en de aantallen moeten kloppen. Je controleert de kazen op kwaliteit en 

vervolgens plaats je deze met een reachtruck of pompwagen op de juiste locatie op de expeditie of 

rechtstreeks bij de robotlijn.  

 

Samen met de operator zorg jij er voor dat de kaas op het juiste moment wordt omgeboxt volgens 

planning. Voor het omboxen maak je gebruik van een hypermoderne productielijn. Ook maak je 

orders verzendklaar voor transport naar de klant. Met hulp van een elektrische pompwagen haal je 

kazen vanuit de omboxlijn de expeditie op, vervolgens zorg je er voor dat de administratie hiervan 

klopt.  

 

Naast bovengenoemde werkzaamheden ondersteun je de andere afdelingen met logistieke 

werkzaamheden. Je vindt het een uitdaging om ervoor te zorgen dat de afdeling expeditie uitstekend 

functioneert en je er samen met je collega’s voor zorgt dat alles ordelijk verloopt. Daarnaast ben je 

goed in staat om prioriteiten te stellen en keuzes te maken. Je hebt veel contact met andere 

afdelingen binnen het bedrijf. Het is dan ook belangrijk dat je communicatief vaardig bent. Je werkt in 

een team en je vindt het leuk om gezamenlijk doelen te bereiken.  

 

Wat verwachten wij van jou? 
 Je hebt minimaal 6 maanden recente rijervaring op een reachtruck en een certificaat.  

 Het is een pre als je ervaring hebt in de levensmiddelenindustrie in een vergelijkbare functie. 

 Je bent in staat nauwkeurig, netjes en kwaliteitsgericht te kunnen werken. 

 Je bent flexibel in te plannen en ebreid om fulltime (36u) per week te werken in ploegendienst. 

 

 

 



                                                        
 

Pompmolenlaan 37 0348413293 info@degoeykaasholland.com 

3447 GK Woerden  www.degoeykaasholland.com 

 

  

  

Wat kun je van de Goey Kaas Holland verwachten?   

 Een passende beloning conform cao particulier kaaspakhuisbedrijf. 

 We bieden je een 7 maanden contract aan met de mogelijkheid tot verlenging of een vast 

contract bij goed functioneren. 

 Reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer (vanaf 10 km tot 30 km enkele reis) 

 Je komt te werken in een enthousiast team. 

 Er is genoeg ruimte om jezelf te kunnen ontwikkelen en mee te groeien in de organisatie. 

 

Heb je interesse in deze functie?  

Mail je motivatiebief met cv naar pz@degoeykaasholland.com.   

  

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

	 	 	 	  

 

 

          

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 


