
De functie van magazijnmedewerker bied jou volop kansen alle logistieke processen te leren kennen 
binnen een groothandel. Als magazijnmedewerker werk jij in dagdiensten in een team van 6 collega’s 
met ieder zijn verantwoordelijkheden. Deze functie van magazijnmedewerker biedt niet alleen een 
leuk team, maar ook veel eigen verantwoordelijkheden.

Functieomschrijving
Als magazijnmedewerker ga jij de eerste vier weken meelopen met diverse collega’s. Onderling werkt 
men intensief met elkaar samen, zowel in het magazijn als met collega’s op kantoor.

Je start je eerste werkdag om 08.30 uur met een rondleiding door het magazijn. Waarbij jij een 
uitgebreide instructie krijgt. Jij wordt zo breed mogelijk opgeleid zodat je allround inzetbaar bent. In de 
middag ga je samen met een collega je eerste order klaarmaken. Na 16.00 uur worden de 
vrachtwagens geladen en verricht jij samen met andere collega’s de voorbereidende werkzaamheden 
om de pakketten te versturen. Omstreeks 17:00 uur sluit jij je werkdag af.

Je werkplek
Je komt te werken in DG’s grote schuur met fantastisch mooie producten. Van oorsprong is het een 
familiebedrijf en momenteel zijn er op de locatie in regio Nijkerk 15 medewerkers werkzaam waarvan 
de helft in het magazijn en de andere helft op kantoor.

De organisatie staat voor eerlijkheid, helderheid en transparantie. Veel medewerkers zijn al jaren in 
dienst. DG biedt namelijk veel ruimte om mee te denken wat zeer gewaardeerd wordt. Nieuwe 
medewerkers wil de organisatie aan zich binden voor de langere termijn. DG investeert veel tijd en 
energie aan inwerktrajecten en verdere begeleiding. Zij luisteren naar specifieke vragen en kijken naar 
jouw kwaliteiten.

Functie-eisen
• Een afgeronde MBO opleiding, bij voorkeur in de logistiek of techniek;
• Relevante werkervaring;
• Jij kan verantwoordelijkheid nemen en stelt zorgvuldigheid voorop;
• Woonachtig in een straal van 20 km rondom Nijkerk.

Wij bieden
• Markt conform salaris (op basis van 40-urige werkweek);
• 25 vakantiedagen en daarnaast ontvang je in mei vakantiegeld;
• Werkzaamheden in het weekend of op feestdagen worden extra beloond;
• Eerste overeenkomst: 8 maanden;
• Opleidingsmogelijkheden om jouw functie zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Denk aan 

het behalen van een heftruck certificaat;
• Doorgroeimogelijkheden
• Een werkgever die graag tijd en energie steekt in alle medewerkers;
• Een functie in dagdienst van 08.30 uur – 17:00 uur.
• Regelmatig op vrijdag patatje Joppie (of snack naar keuze).

Solliciteren!
Enthousiast? Mail je CV incl. contactgegevens en onderwerp naar info@dgrubberholland.nl of neem 
contact op met Rob Mijts of Gerda van Ramshorst via 033-2457886. Meer weten over DG rubber 
Holland? Bezoek onze website www.dgrubberholland.nl 
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