
Magazijnmedewerker  

Allround magazijnmedewerker gezocht! 

Als logistiek medewerker ben je medeverantwoordelijk voor het gehele fysieke 
logistieke proces in ons magazijn. Samen met jou collega's ben je 
verantwoordelijk voor de presentatie en het bijhouden van de voorraad. Jij kan 
met jouw logistieke ervaring en nauwkeurigheid als Allround 
Magazijnmedewerker niet gemist worden. Zeker niet bij het: 

• Ordenen, beheren en optimaliseren van het magazijn. 
• Beheren van de aanwezige voorraad. 
• Regelen van het laden en lossen. 
• Controleren van de accu's/batterijen op schade en functionaliteit 
• Inpakken van pakketten 

Wat vragen wij : 

- Klantvriendelijkheid 

- Enthousiasme 

- Collegialiteit 

- Inzet en Flexibiliteit 

- Goede lichamelijke gezondheid 

- In bezit van een rijbewijs en eigen vervoer 

- Enige werk ervaring binnen de logistiek is gewenst 

Wat bieden wij : 

- Wij bieden jou een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling. 

- Markt conform salaris 

- Leuk team om mee te werken 

- Afwisseling door de vele taken die bij een logistiek medewerker komen kijken 

Wij zien jou motivatie brief met pasfoto en CV graag tegemoet. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 



Secundaire arbeidsvoorwaarden: 

• Vakantiegeld 
• Pensioen 
• Reiskostenvergoeding 
• Personeelskorting 

Soort dienstverband: Fulltime, Parttime 

Aanvullende betalingen: 

• Vakantiegeld 

Locatie: 

• Scharendijke (Zeeland) 

Taal: 

• Nederlands (Vereist) 

Soort dienstverband: Fulltime, Parttime, Tijdelijk, Stage, Bepaalde tijd, 
Onbepaalde tijd 

Rooster: 

• Dagdienst 
• ma-vr 
• Overwerk 

Secundaire arbeidsvoorwaarden: 

• Kerstpakket 
• Pensioen 
• Personeelskorting 
• Reiskostenvergoeding 
• Vrijdagmiddagborrel 

Soorten aanvullende vergoedingen: 

• Overuren uitbetaald 
• Vakantiegeld 

Taal: 

• Nederlands (Gewenst) 



 
 

Met vriendelijke groet / With kind regards,  

Mandy de Ligt  

  

Mail:     mandy@pro-bat.nl 

 

Address:   Pro-Bat B.V. 

                     De Lelie 4 unit 5  

                     4322 NP Scharendijke 
                     The Netherlands 
 
WEB:     www.pro-bat.nl               KVK:      78017823             VAT:      NL861234133B01 
  
De informatie en eventuele bijlage(n) verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). De inhoud van dit 
bericht en bijlagen is vertrouwelijk en slechts bedoeld voor gebruik door de geadresseerde persoon of entiteit. Gebruik van deze informatie 
door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Het 
is niet toegestaan deze informatie te verspreiden, kopiëren of te verstrekken aan derden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt 
u verzocht de inhoud niet te gebruiken en eventuele bijlagen niet te openen, maar de afzender direct te informeren en daarna het bericht, 
de inhoud en eventuele kopieën daarvan te verwijderen. 
Pro-Bat B.V. staat door de elektronische verzending van dit e-mailbericht niet in voor de juiste en tijdige ontvangst, noch voor de inhoud 
daarvan. Pro-Bat B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve 
informatie in dit e-mailbericht en/of uit het gebruik van deze informatie. Aan dit e-mailbericht en de inhoud daarvan kunnen geen rechten 
worden ontleend, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Pro-Bat B.V. garandeert niet dat dit e-mailbericht vrij is van (het 
overbrengen van) virussen of van onderschepping of van manipulatie door derden (malware, ransomware) of door computerprogramma’s 
die worden gebruikt voor het versturen van elektronische berichten (phishing). 
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