
 
 
 
 
 

Lost Process Coordinator 
Wil jij bijdragen aan het snelst groeiende, meest duurzame en groene logistieke 
netwerk van Nederland en Vlaanderen? Zoek jij een flexibele bij-/parttime baan? Maak 
jij graag mensen blij en vind je het leuk om dingen te onderzoeken? Dan is deze functie 
echt wat voor jou!  
 
Over ons 
Wij zijn Homerr, de scale-up die de wereld van logistiek flink aan het opschudden is. 
Door onze slimme én duurzame oplossingen, maken we de groeiende e-commerce 
markt futureproof. Door onder andere gebruik te maken van bestaande routes, 
besparen we direct tot wel 79% CO2 uitstoot. Met een ambitieus team dat 
gepassioneerd is over duurzaamheid en optimalisatie, werken we hard aan het 
vergroenen van de logistieke sector. Week na week hebben we weer nieuwe mijlpalen 
en worden weer een stukje beter. Zo zijn we vorig jaar ruim 1000% gegroeid en zitten 
we sinds kort in België. 
 
De functie 
Bij de afdeling Customer Operations ga jij je bezighouden met voorraadbeheer en 
pakketonderzoeken. Een pakketonderzoek wordt gestart, omdat er in het bezorgproces 
iets is fout gegaan. Omdat er dan geen informatie aan het pakket is gekoppeld, is het 
voor ons helaas niet mogelijk geweest het pakketje op de juiste bestemming te leveren. 
De klant start dan een onderzoek naar het verloren pakket. Dit is waar jij in beeld komt!  
 
De verantwoordelijkheden 
• Jij weet de verloren pakketjes weer bij de juiste eigenaar te vinden door een match 

met de informatie van de klant en onze voorraad. 
• Jij zorgt dat het pakket weer een nieuwe, juiste barcode krijgt en koppelt terug dat 

het pakket is gevonden 
• Jij zorgt er voor dat het pakket weer naar de klant wordt verstuurd. Ze zullen blij zijn 

dat het terecht is! 
 
Wie zoeken wij? 
• Je bent flexibel inzetbaar 15/20 uur in de week 
• Je bent vaardig met een computer (weet hoe je informatie in excel opzoekt) 
• Je bent geordend 
• Je bent een echte doener  
• Ben je een student? Dan is er ook de mogelijkheid om stage te lopen bij ons in je 

3/4de jaar! 
 

Word jij onze nieuwe collega?  
Stuur dan een mailtje naar justin@homerr.com met je CV en motivatie. Mocht je eerst 
meer informatie willen, mail ons dan even met je naam en nummer, dan nemen we 
contact met je op!  
     


