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VACATURE WAREHOUSE & LOGISTICS OPERATOR  

DHSS is op zoek naar enthousiaste Warehouse & Logistics Operators voor ons team in de regio Noord Oost, voor onze 
locatie in Eemshaven. Onze werkzaamheden breiden zich uit, daarom zoeken wij service georiënteerde, flexibele 
collega’s. 
 
Ben jij in het bezit van uitstekende communicatieve vaardigheden, een positieve instelling en ben je op zoek naar een 
uitdaging in een dynamische, internationale werkomgeving? Dan zijn nodigen wij je heel graag uit!      
 

DHSS is een logistieke dienstverlener en bedient sinds 1997 de offshore-energie-industrie door het leveren van 
hoogwaardige scheepsagentuurdiensten, 3PL-opslag en helikopteroperations. Vanuit onze strategisch gelegen support 
bases in Den Helder, IJmuiden en Eemshaven heeft DHSS een goed lopend netwerk opgebouwd, om onze klanten 
vakkundig te bedienen in elke offshore gerelateerde haven in Nederland. Daarnaast zijn wij werkzaam in Frankrijk en 
Engeland, alwaar het bedrijf betrokken is bij de ontwikkeling van offshore wind parken. 

 
Als Warehouse & Logistics Operator bij DHSS houdt jij je vooral bezig met het pakken van orders en de administratieve 
afhandeling hiervan. Het lossen van goederen en de administratieve verwerking hiervan hoort bij de dagelijkse 
werkzaamheden, alsmede het uitleveren van de goederen aan schepen van onze klanten. Je werkplek bevindt zich op 
onze locatie in Eemshaven, zowel op onze eigen locatie alsmede op de kades, waaraan de schepen liggen afgemeerd in 
de haven. 
 
Geen dag is hetzelfde in de wereld van onze scheepsagentuur. Past dit bij jou en voldoe je aan onderstaande 
vaardigheden en eigenschappen? Dan hebben wij de juiste baan voor jou! 
 
Vaardigheden en eigenschappen 
 

• Goede communicatieve en organisatorische vaardigheden met een positieve instelling   

• Dienstverlenende en service gerichte houding met teamgeest 

• Klantgerichte instelling met bereidheid om mee te werken in een roulerend dienstschema ( week dienst). 

• Goede taalvaardigheid in Engels en Nederlands (mondeling en schriftelijk), het spreken van Duits is een pré. 

• Goede kennis van automatisering software, zoals Outlook, Word, Excel 

• VMBO 3 niveau 

• Ervaring met logistiek 

• Woonachtig in de regio Eemshaven 

• Rijbewijs B 

• VCA certificaat 

• DG bewustwording 

• Heftruckcertificaat 

• Operationele ervaring in de offshore energy industrie is een pré.  
 
Wat bieden wij:  
 
Een uitdagende baan in een erg leuk team op onze locatie in Eemshaven. 

• Een fulltime baan (40 uur), waarbij we direct starten met een jaarcontract.  

• Een uitdagende positie in een groeiende, dynamische en internationale omgeving 

• 25 vakantiedagen per jaar  

• Een premievrij pensioen via de werkgever 

• De mogelijkheid om deel uit te maken van een ambitieus en professioneel team 

• De mogelijkheid te werken aan zelfontwikkeling middels opleidingen en training 
 
Solliciteren? 
Ben jij enthousiast over onze organisatie? Denk jij dat je hebt wat er nodig is voor deze functie en herken je jezelf in 
bovenstaand profiel? Twijfel dan niet en neem contact met ons op! 
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Stuur je motivatiebrief en cv aan hr@dhss.nl t.a.v. M. Gilbert voor 31 juli 2022. 

mailto:hr@dhss.nl

