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Jouw rol als Expeditor bij Zeton:
• Jij bent verantwoordelijk voor het opvolgen van inkooporders voor het project en zorg je 

dat de juiste materialen op tijd worden geleverd;
• Jij monitort de voortgang van projecten, rekening houdend met scenario’s die betrekking 

hebben op de leveranciers en levertijden;
• Je hebt regelmatig contact met alle voor het project relevante leveranciers;
• Je houdt niet van verrassingen en je bent daarom pro-actief in het ondernemen en  

bedenken van acties om producten, ondanks mogelijke vertraging en afwijkingen, alsnog 
tijdig en juist geleverd te krijgen;

• Je communiceert en deelt je acties in het projectteam;
• Je bent mede verantwoordelijk voor het afnemen van goederen bij leveranciers;
• Je inspecteert de binnenkomende goederen;
• Je controleert op juistheid en compleetheid van geleverde documentatie;
• Je archiveert documentatie ten behoeve van het projectdossier;
• Je houdt je bezig met het opvolgen nonconformities, retourzendingen etc;
• Je verzorgt het opstellen van pakbonnen voor het transport van de installatie naar site. 

Wie ben jij?
• Je hebt affiniteit en ervaring met techniek;
• Je hebt een MBO+ werk- en denkniveau;
• Je bent ondernemend en oplossingsgericht;
• Je bent communicatief sterk, in zowel Engels als Nederlands in woord en geschrift;
• Je bent een gestructureerde werker, administratief sterk en goed in het stellen van de  

juiste prioriteiten;
• Je hebt goede kennis van ERP-systemen en MS/Office.

Expeditor

Vacature 

Zeton realiseert pilot 
plants, demonstratie 
plants en kleine  
modulaire skids. 

Daarbij maakt Zeton  
gebruik van een maat-
werk aanpak waarmee 
wij in staat zijn om de 
uitdagende eisen van 
onze  
opdrachtgevers om 
te zetten in hoog-
waardige, op maat 
gecreëerde  
systemen. 

Iedere installatie 
wordt naar klantwens  
gerealiseerd.  
Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de 
laatste innovaties in 
proces-ontwerp,  
meet-en regeltechniek  
en de hoogste veilig-
heidsstandaarden. 

Van idee tot ontwerp, 
bouw en oplevering 
op de locatie van de 
opdrachtgever.
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Wat bieden we:
Bij Zeton vinden we het belangrijk dat je met plezier werkt. Daarom bieden we je een functie 
met verantwoordelijkheid, collegialiteit en waardering. Je krijgt van ons alle ruimte om jezelf 
verder te ontwikkelen en het beste in jezelf naar boven te halen. Verder mag je het volgende 
verwachten:

• Een uitdagende functie voor 32-40 uur per week;
• Een goed salaris;
• Reiskostenvergoeding van 0,19 cent per km;
• Volop mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling; 
• Flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken, om een gezonde balans tussen 

werk en privé te behouden;
• Uitstekende pensioenregeling (2/3 van de premie wordt door ons betaald);
• Collectieve ziektekostenverzekering; 
• 26 verlofdagen bij fulltime dienstverband met een flexibele regeling voor extra verlofdagen;
• Interessante winstdeling met de mogelijkheid om als aandeelhouder te participeren in ons 

bedrijf; 
• Prettig informele werksfeer, gemotiveerde collega’s en korte communicatielijnen.

Geïnteresseerd? Stuur je sollicitatie met motivatie en CV naar: Erik Schulenberg (HR Manager) 
erik.schulenberg@zeton.nl

Met meer dan 140 
collega’s ontwikkelen 
en bouwen we pilot 
plants voor  
chemische  
toepassingen en als je 
bij ons komt werken, 
ben je daar van het 
begin tot het eind bij  
betrokken. 

Bij het ontwerp dus, 
maar ook bij de bouw. 
En dat maakt een 
baan bij Zeton, in 
tegenstelling tot veel 
andere bedrijven, echt 
uniek. 

Onze opdrachten-
portefeuille groeit 
flink. De projecten 
worden groter en 
complexer. 

We gaan nieuwe  
wegen inslaan. En 
daar hebben we jou 
voor nodig.

Veel meer informatie over de vacatures en het werken bij Zeton kun je vinden op onze website

www.werkenbijzeton.nl
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