
VACATURE MAGAZIJNMEDEWERKER

Op zoek naar een zelfstandige baan in een groeiende en duurzame organisatie? Lees dan gauw verder!

Wat ga je doen?

In deze functie ben jij samen met jouw collega’s verantwoordelijk voor het op tijd laden en lossen van 

het materiaal en zorg je ervoor dat kwaliteitscontroles op tijd worden uitgevoerd. Je brengt het 

grootste gedeelte van jouw dag door op de heftruck. Vind je dit leuk maar heb je nog geen heftruck 

certifcaat? Geen probleem, dan kunnen wij dit voor je regelen. 

Jouw taken zijn als volgt:

• Laden en lossen met de heftruck

• Uitvoeren van kwaliteit- en kwantiteitcontroles 

• Netjes houden van het magazijn

Het is een zelfstandige functie waarbij jij verantwoordelijk bent voor het gehele logistiek proces. Jouw 

dag begint om 08.00 uur en eindigt om 17.00 uur. 

Wat bieden wij jou?

• Een salaris tussen de €1900,- en €2400,-

• Een fulltime baan van 40 uur per week

• 24 vakantiedagen

• 8,33% vakantietoeslag 

• Een gezellige en informele werksfeer

• Doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie



Wat zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar iemand die een baan zoekt voor de lange termijn en met ons mee wil groeien. 

Er zijn namelijk meerdere doorgroeimogelijkheden binnen onze organisatie. Onze ideale kandidaat 

heeft een verantwoordelijkheidsgevoel en kan ervoor zorgen dat alles goed verloopt in ons magazijn. 

Daarnaast heb je affniteit voor het rijden op een heftruck. Heb je ervaring in het magazijn, als 

heftruckchauffeur of als logistiek medewerker? Dan is dat erg handig, maar zeker niet noodzakelijk. Een

heftruckcertifcaat kunnen wij voor je regelen!

Wie is Dijmex Europe?

Wij streven naar een groenere wereld. Dit doen we door het recyclen van plastic voor organisaties 

die duurzame kwaliteit verlangen. Wij zijn continue op zoek naar verbeteringen door onze producten 

te blijven onderzoeken en ontwikkelen. Onze compounds worden over de gehele wereld toegepast in

onder andere automotive en elektrotechnische producten. 

Wil je meer informatie?

Bel of mail met Tim van Dijk: 

tim@dijmexeurope.com

Tel: + 31 (0)162 692 666

mailto:tim@dijmexeurope.com

