
 
 

 

 
Voor de fusiecombinatie Rivez – Zuiderhuis zijn we op zoek naar een digitaal vaardige 

Medewerker Logistiek (documentstroom)  

32-40 uur 

Wil je vooraan staan bij al onze processen? Ben je accuraat, resultaatgericht en 
loop je steeds een stapje voor? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Functie 
Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het correct routeren, vastleggen en efficiënt 
structureren van alle inkomende en uitgaande documenten. Je doorziet het interne proces en zorgt voor 
de juiste informatie op de juiste plek.  
De afdeling logistiek is de spin in het web van het bedrijf. Je hebt contact met alle afdelingen en 
ondersteunt waar mogelijk in het juist ophalen en versturen van informatie voor Zuiderhuis.  
 

Tot de taken en verantwoordelijkheden behoren o.a.: 
- Verwerken van alle binnenkomende post voor digitale afhandeling (scanwerkzaamheden)  
- Alle inkomende documenten tijdig bij de juiste afdeling / persoon  
- Bewaken van het digitale proces en verwerken van uitval vanuit dit geautomatiseerde proces.  
- Je herkent trends en patronen en weet deze te vertalen naar aanpassingen in systemen t.b.v. 
automatisch en efficiënter werken 
- Digitaal archiveren van alle documenten  
- Delen van informatie met (commerciële) collega’s (bijvoorbeeld mbt wijzigingen en commerciële 
kansen) 
- Verzorgen van uitgaande post 
 

Wat wij vragen?  
Een MBO werk- en denkniveau met aantoonbare ervaring. WFT basis is een pré. 
  
Competenties waarin jij jezelf herkent zijn: accuraat, communicatief vaardig, integer, 
dienstverlenend, ICT vaardig, resultaatgericht en samenwerken.  
De systemen waar we mee werken zijn diverse MS office pakketten en ANVA. 
 

Wat wij bieden 
Een uitdagende functie met voldoende ontwikkelmogelijkheden in een groeiende organisatie. We 
bieden je veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in een gezellig team van 3  collega’s. 
Daarnaast belonen we je inzet met een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket. De standplaats 
voor deze functie is Weert.  
 

De organisatie 
Rivez Assurantiën & Risicobeheer BV en Zuiderhuis Assurantiën BV hebben vanaf 2022 hun krachten 
gebundeld. De nieuwe combinatie in het Söderberg & Partners netwerk is goed voor zo’n € 20 miljoen 
omzet en telt na de samenvoeging 170 medewerkers. 
Beide bedrijven zijn allround assurantie-adviesbedrijven voor particulieren en bedrijven en leveren 

daarnaast financiële diensten op het gebied van hypotheken en pensioen. Meer informatie over beide 
bedrijven vind je op www.rivez.nl en www.zuiderhuis.nl  

 
Interesse? 
Stuur dan je reactie naar de afdeling HR t.a.v. Linda Knippen-Van Kessel, HR Manager vacature@zuiderhuis.nl 

Voor meer informatie over de functie kun je telefonisch contact opnemen met Bram van Duijnhoven op 
telefoonnummer 0495 45 66 66 

http://www.rivez.nl/
http://www.zuiderhuis.nl/
mailto:vacature@zuiderhuis.nl

