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Vacature Logistiek Medewerker 
 

Wil jij  medeverantwoordelijk zijn voor de logistiek en ondersteuning bieden in het maken van 

presentatie materiaal? Dan hebben wij een leuke baan voor jou! 

Wij doen projecten over de hele wereld. Jij bent samen met jouw collega verantwoordelijk voor het 

logistieke proces daarachter. Je ontvangt chauffeurs met binnenkomende goederen en controleert 

deze op kwaliteit. Je plaatst de goederen vervolgens op de juiste locaties  in het magazijn zodat 

uiteindelijk alle orders vervolgens weer op tijd, goed gepakt en verpakt kunnen worden.  

Je houdt het magazijn netjes opgeruimd. Zie je ruimte voor verbeteringen? Dan mag je die zeker 

aandragen. Het is fijn als je een heftruckcertificaat hebt, maar die mag je ook later nog halen.  

Je werkt samen met één directe collega, maar op kantoor en de buitendienst heb je nog zeven 

andere collega’s. Wij groeien hard, dus daar komen zeker nog anderen bij. Er heerst een fijne 

werksfeer, waar zowel hard gewerkt als hard gelachen wordt. Iedereen heeft passie voor het 

product en hart voor de zaak.  

 

Functie-eisen: 

- Je bent fulltime beschikbaar; 

- Ervaring is fijn, maar niet noodzakelijk. De juiste werkhouding en mentaliteit zijn veel 

belangrijker; 

- Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. Beheersing van de Engelse taal is 

een pré; 

- Je bent communicatief, klantgericht én neemt je verantwoordelijkheid.  

 

 

Jouw werkgeluk (en de arbeidsvoorwaarden): 

- Je vindt het leuk om je zaken goed op orde te hebben en draagt graag de 

verantwoordelijkheid over het magazijn; 

- Je vindt het fijn om in een klein team te werken en echt een verschil te maken in het bedrijf; 

- Het salaris ligt boven de HiBiN CAO en wordt gebaseerd op jouw kennis en ervaring; 

- Goede secundaire voorwaarden, zoals 12 Adv-dagen, 25 vakantiedagen en budget voor 

persoonlijke ontwikkeling; 

- Een baan voor de lange termijn in een ambitieuze en groeiende organisatie, met uiteindelijk 

een contract voor onbepaalde tijd; 

- Fijne aanvullende voorwaarden, zoals vakantiegeld, pensioen en personeelskorting. 

 
Interesse in deze afwisselende baan? Neem dan contact op met Bastiaan op 06 -41 67 30 55 of 
mail naar b.beun@themosaicfactory.com 
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