
Kom jij ons team versterken?

Als magazijnmedewerker draag je zorg voor het  
totale verloop van het logistieke proces:

 Laden en lossen van binnenkomende goederen
 Inslag verwerking / orderpicking
 Verzendklaar maken van orders
  Werken met een deels geautomatiseerd systeem 
met conveyorbaan

Verder herken en signaleer je knelpunten, stel je 
verbeterpunten voor en voer je overige  
magazijnwerkzaamheden uit.

Wat verwachten wij van jou?
- Je hebt MBO werk- en denkniveau.
- Je bent tussen de 18 en 30 jaar. 
-  Je bent een echte aanpakker, werkt nauwkeurig, 

zelfstandig en hebt geen 9-5 mentaliteit. 
-  Ervaring in een magazijn een pré, maar zeker  

niet noodzakelijk.
-  Je bent in bezit van een geldig heftruckcertificaat  

of bereid dit te halen.
- Je kunt direct fulltime aan de slag.
- Je bent in bezit van eigen vervoer.

De sfeer binnen de organisatie is te omschrijven als 
informeel, de mensen zijn gepassioneerd en worden 
gekenmerkt als harde werkers.

Wat kun je van ons verwachten?
-  Een afwisselende baan bij een jong en dynamisch 

bedrijf dat continue in beweging is.
-  Voldoende ruimte en uitdagingen om je talenten  

te benutten, te ontwikkelen en door te groeien.
-  Een goede balans tussen werk en vrije tijd en een 

transparante, flexibele en eerlijke werkomgeving.
-  Salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring.  

Er is een reiskostenregeling voor medewerkers die 
verder wonen dan 10 kilometer enkele reis.

Heb je interesse?
Stuur dan je sollicitatiebrief met CV voor 7 april  
naar hr@presidentsafety.nl 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met  
Peter Hoendervangers, telefoon 0181 - 878 000.

President Safety is een specialist op het gebied van Persoonlijke Beschermingsmiddelen met een  
snelgroeiend assortiment van topkwaliteit. Vanwege de explosieve groei zijn wij voor ons nieuwe  
distributiecentrum te Oud Gastel op zoek naar
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