
 
MAGAZIJNMEDEWERKER 

FULLTIME IN OPMEER

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

Dit ga je doen:
Als magazijnmedewerker bewaak je de orderstroom en zorg je ervoor dat alle orders precies op tijd verwerkt worden. Je controleert 
inkomende goederen op kwaliteit en schade en zorgt dat deze op de juiste plek in het magazijn komen te staan. Daarnaast 
verzamel je orders en zet je de keukens en keukenapparatuur klaar voor transport. Ook hier zorg je er weer voor dat je controleert 
op schade, zodat de producten schadevrij naar de klant gaan. Geen dag is hetzelfde en samen met je collega’s zorg jij ervoor dat 
alles op rolletjes loopt. 
Op vrijdagmiddag, als het werk klaar is, wordt de dag afgesloten met een VrijMiBo. 

In de vestiging Opmeer hebben wij verschillende voorzieningen zoals een kantine met dakterras en diverse manieren van
ontspanning; tafelvoetbal, tv, darts. Daarnaast is er een gym met douches en omkleedgelegenheid welke gratis gebruikt kan 
worden.

 Jij neemt mee:
• een goede conditie; je bent in staat om fysieke arbeid uit te voeren;
• een collegiale werkhouding;
• een gemotiveerd en leergierige instelling en je bent een harde werker.

Jij krijgt van ons:
• een salaris van minimaal € 2.129,00 en maximaal € 2.417,18 bruto per maand bij een fulltime dienstverband bij 21 jaar of ouder;
• de mogelijkheid om cursussen of een opleiding te volgen via onze eigen Keukenmagazijn Academy;
• de mogelijkheid om door te groeien binnen Het Keukenmagazijn;
• 25 vakantiedagen per jaar;
• reiskostenvergoeding, vakantiegeld en je bouwt pensioen op.

Over ons: 
Het Keukenmagazijn verleent al jaren facilitaire ondersteuning aan zijn succesvolle keuken- en keukenapparatuurformules welke 
verspreid zijn door heel Nederland. Het Keukenmagazijn ondersteunt onze formules, waaronder Keukenloods.nl met 
14 keukenshowrooms in Nederland, en nog diverse andere webwinkels en twee formules met groothandelsactiviteiten (B2B).
Bij Het Keukenmagazijn werken ongeveer 130 medewerkers, waaronder monteurs, chauffeurs, magazijnmedewerkers, 
orderverwerkers, planners en servicemedewerkers. Tezamen met onze formules hebben wij ongeveer 300 medewerkers in dienst.
Wij leveren vele gerenommeerde merken keukens, keukenapparatuur, werkbladen en accessoires en bezorgen deze bij onze klanten, 
zowel particulieren als keukenspecialisten en aanverwante bedrijven. Wij staan voor een goede service, scherpe prijzen en snelle 
levering.

Kom jij ons team magazijnmedewerkers in Opmeer verstreken? 
Solliciteer dan snel! Stuur jouw sollicitatie naar vacature@keukenmagazijn.nl 

Wil je meer over ons weten of heb je vragen?
Kijk op www.keukenmagazijn.nl voor meer informatie. 
Of bel voor vragen met Bianca op 0226-720900 of stuur een Whatsapp naar 06-83046554.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.


