
Voor ons magazijn zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde 

Magazijnbeheerder, MBO werk- en denkniveau en
Magazijnmedewerker, VMBO werk- en denkniveau

De werkzaamheden bestaan voor zowel magazijnbeheerder als magazijnmedeweker uit:
• Orders verzamelen
• Orderpicken, gereed maken en controleren van bestellingen voor onze klanten
• Inpakken van orders
• Laden en lossen
• Producten op de plaats zetten
• Het op orde houden van de magazijnen
• Heftruck besturen

Aanvullende werkzaamheden magazijnbeheerder:
• In- en uitstroom van goederen controleren
• Voorraadadministratie
• Contact met leveranciers, vervoerders en klanten
• Bezorgen van bestellingen

Werktijden:
Het betreft een 40-urige werkweek, de werktijden zijn van 09:00 uur tot 18:00 uur.
De werkdagen zijn van dinsdag tot en met zaterdag.

Functie-eisen:
• Beheersing van de Nederlandse taal
• Een juiste klantgerichte instelling
• Goed in teamverband kunnen functioneren en accuraat
• Flexibiliteit wat betreft werktijden en de bereidheid om indien nodig over te werken 
• Een fysiek goede conditie
• In het bezit van Heftruckcertificaat 
• Functie magazijnbeheerder in het bezit van rijbewijs C 
• Bij voorkeur ervaring in een logistieke omgeving

Wij bieden:
Een uitdagende functie in een prettige en informele werkomgeving en afhankelijk van leeftijd 
en ervaring een markconform salaris. 

Enthousiast over deze functie?
Graag je sollicitatie met een duidelijk CV mailen uiterlijk 27 augustus 2021 naar: 
Excellentdrinks1@gmail.com met vermelding “vacature magazijnmedewerker” 
of “vacature magazijnbeheerder”. 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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