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

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

apparatuur en droomkeukens. Het Keukenmagazijn is het hoofdkantoor van diverse bekende merken in de keukenbranche zoals: 

Keukenloods.nl, KitchenOnline.nl, Inbouw.nl, 123Apparatuur.nl, 123Keukens&Apparatuur.nl en (B2B)Cebin. Wij leveren vele bekende 

merken en soorten keukens, inbouwapparatuur, werkbladen en accessoires. Het Keukenmagazijn heeft een hoofdkantoor (incl. groot 

magazijn) in Opmeer met daarin een sportschool, gezellige kantine en uiteraard fijne collega’s.

Voor onze locatie in Opmeer zijn wij op zoek naar:

MAGAZIJN MEDEWERKERS

Functieomschrijving:

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

• Gym waar je gratis gebruik van kunt maken

• Douches en omkleedgelegenheid

• Dakterras met gezellig zitje voor de pauzes

• Diverse manieren van ontspanning; tafelvoetbal, tv, darts

Dit ben jij:

• In bezit van rijbewijs B 

• Goed in staat fysiek zware arbeid uit te voeren

• Collegiaal 

• Gemotiveerd, leergierig en een harde werker

Wij bieden:

• Een prettige, informele werksfeer waarbinnen teamwork en collegialiteit van groot belang zijn. 

• Een afwisselende functie in een energiek en sterk groeiend bedrijf.

• Marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden.

• Ruimte om jezelf te ontwikkelen en doorgroeimogelijkheden.

Ben je geïnteresseerd in deze functie?

Kijk op www.keukenmagazijn.nl of bel met 0226-720900. 

Of stuur direct je sollicitatie naar: vacature@keukenmagazijn.nl  t.a.v. Inge van den Dungen

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.


