Click here for English

LOGISTICUS
Wij. Tchai is de naam. We zijn een derde generatie familiebedrijf en cultiveren een filosofie
welke volledig in het teken staat van het vergroten van de persoonlijke potentie van onze
mensen. Een groep mensen met liefde voor het vak onder één dak (en daarbuiten). We zijn
gegroeid van het maken van displays tot het displayen van merken. We creëren
merkactivatie door middel van concept denken, flagship stores, concept stores, pop-up
stores en productpresentaties. Noem ons Retail specialist, sterspeler in shopper marketing of
instore uitblinker. Eén ding is zeker; Tchai is een trots familiebedrijf dat internationaal het
onmogelijke mogelijk maakt, al meer dan 60 jaar. Hoe we volhouden? Simpel, we zijn gek op
wat we doen.
Jij. Naam onbekend. Maar Logisch(tiek) denken en handelen is jou op het lijf geschreven.
Dit komt door je ervaring en/of opleiding. Maar vooral door jouw enthousiasme voor het
logistieke vak. Je komt bij ons in een team waar je ook zelfstandig kunt werken.
Met jouw kennis van de benodigde documenten op het gebied van im- & export, regel jij
transporten bij onze vaste vervoerders. Maar krijg je ook de vrijheid om prijzen aan te vragen
en een samenwerking te starten met nieuwe vervoerders.
Daarnaast verwerk je alles administratief in ons ERP - systeem (Business Central). Naast
het regelen van transport, ondersteun je ons logistieke team op- of naast de heftruck, ook in
het magazijn. Hier zijn jouw ideeën zeer welkom, om ons warehouse-systeem naar een
hoger plan te tillen! Jouw beheersing van de Engelse taal komt goed van pas, aangezien
onze werkzaamheden over de landsgrenzen gaan.
Wil je werken bij een creatief bedrijf waar de mens centraal staat en veel ruimte is voor
persoonlijke groei en samenwerking? Stel jezelf aan ons voor via thisisme@tchai.nl

---------

LOGISTICIAN
We. Tchai is the name. We are a third-generation family business and we cultivate a
philosophy that is entirely dedicated to increasing the personal potential of our employees.
We have grown from making displays to displaying brands. We create brand activations
through concept thinking, flagship stores, concept stores, pop-up stores and product
presentations. Call us retail specialists, star players in shopper marketing or in-store
overachievers. We’re proud to say we have made the impossible possible for over 60 years.
How do we keep going? Simple, we love what we do. Want to know more?
You. Name unknown. But Logi(sti)cal thinking and acting is in your genes. Or… just much of
your background, because of your experience and/or education. But mainly: because of your
enthusiasm for the logistics profession.
You will join us in a team where you can also work independently. With your knowledge of
the required documents in the field of import & export, you can arrange transport with our
fixed carriers. Besides that, you can enjoy the freedom of requesting prices in order to start a
collaboration with new carriers. Alongside this, you process everything administratively in our
ERP system (Business Central).
In addition to arranging transport to – and out of – Tchai, you support our logistics team in
our own warehouse, on or next to the forklift.
Your ideas are very welcome here, to take our warehouse system to the next level! Your
English language skills will come in handy, as our work extends beyond national borders.
Do you want to work at a creative company where people are central and where there is
plenty of room for personal growth and collaboration? Introduce yourself to us at
thisisme@tchai.nl
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