
Ben jij de logistieke topper die wij zoeken? Kom werken voor Het Keukenmagazijn!  

Wegens de sterke groei van onze organisatie hebben wij een vacature als:  

 

MAGAZIJNMEDEWERKER

Functieomschrijving van Magazijnmedewerker bij Het Keukenmagazijn:
Als Magazijnmedewerker bewaak je de orderstroom en zorg je ervoor dat alle orders precies op tijd verwerkt worden. Je bent bezig 

met laden, lossen, inslaan en controleren van inkomende goederen. Daarnaast verzamel je orders en zet je de keukens en keuke-

napparatuur klaar voor transport.Het magazijn is gevestigd in ons hoofdkantoor in Opmeer. In deze vestiging hebben wij  

verschillende voorzieningen zoals een kantine met elke dag vers gemaakte soep, dakterras en diverse manieren van ontspanning 

zoals tafelvoetbal en darts. Er is ook een gym met omkleedgelegenheid en douches welke gratis gebruikt kan worden.  

 Deze vacature vraagt om een Magazijnmedewerker die:
•  Goed in staat is om fysiek zware arbeid uit te voeren;

•  Collegiaal is;

•  Gemotiveerd, leergierig en een harde werker is.

De arbeidsvoorwaarden bij Het Keukenmagazijn:
• Een baan met afwisseling en verantwoordelijkheid in een sterke en groeiende organisatie;

• Teamwork, inzet en werkplezier zijn sleutelwoorden;

• Een marktconform salaris en 25 vakantiedagen (op fulltime basis);

• Reiskostenvergoeding (vanaf 10 kilometer enkele reis, met een maximum van 35 kilometer enkele reis per dag)

• Pensioenopbouw

Het Keukenmagazijn is een groothandel voor de keukenbranche en draagt zorg voor inkoop, opslag, distributie en installatie van 

keukenapparatuur en droomkeukens. Het Keukenmagazijn is het hoofdkantoor van diverse bekende merken in de keukenbranche 

zoals: Keukenloods.nl, KitchenOnline.nl, Inbouw.nl, 123Keukens&Apparatuur.nl en (B2B)Cebin. Wij leveren veel gerenommeerde 

merken en soorten keukens, inbouwapparaten, werkbladen en accessoires.  

Meer weten over Het Keukenmagazijn in Opmeer? 
Kijk op www.keukenmagazijn.nl voor meer informatie of onze andere vacatures. 

Voor vragen kun je bellen naar 0226-720900 of stuur een Whatsapp 06-83046554. 

Liever mailen? Stuur je sollicitatie naar: vacature@keukenmagazijn.nl  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.


