
V A C A T U R E
MAGAZIJN MEDEWERKER

Dutch Pet Products is een groeiend bedrijf, gespecialiseerd in het verpakken en distribueren van 
hoogwaardige dierenvoeders, met name voor huisdieren. Onze klanten zijn verspreid over de 
gehele wereld, maar de nadruk ligt op Nederland, België en Duitsland. Bij Dutch Pet Products staan 
collegialiteit en kwaliteitsbewust afl everen hoog in het vaandel.

Takenpakket Magazijnmedewerker dagdienst:
In de functie van magazijnmedewerker plaats je met behulp van de reachtruck de overgebleven 
emballage na een productierun terug in het magazijn. Daarnaast zet je de goederen die de productie 
nodig heeft klaar voor je collega’s. Je zorgt voor een accurate en actuele lijst met goederen die in 
het magazijn staan. Je zult verder samen met je collega’s de tellingen verrichten van de voorraden 
(minimaal elk kwartaal).

Takenpakket Magazijnmedewerker 2 ploegendienst:
Betreft het klaarzetten en ophalen van pallets en big bags in de productieruimte met behulp van een 
heftruck. Je werkt hierbij in 2 ploegendienst.

Profi el:
• Je hebt ervaring met het rijden op de heftruck of reachtruck en bent in bezit van de benodigde 

certifi caat.
• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
• No-nonsense mentaliteit;
• Je bent in bezit van de volgende competenties: Nauwkeurig, goed overzicht kunnen houden,
• vooruit kunnen denken en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
• Nederlandse taal goed beheersen in woord en geschrift. Bij voorkeur ook Duits of Engels
• kunnen spreken.

Wat bieden wij?
• Een fulltime baan van 40 uur per week op basis van een tijdelijk contract, met zicht op een vaste 

baan.
• Marktconform salaris a.d.h.v. functie;
• Ruimte voor verdere bijscholing.

Interesse?
Lijkt het je wat om je bijdrage te leveren aan onze snelgroeiende, jonge organisatie? Solliciteer dan 
snel op deze functie! Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Rob Poels, bedrijfsleider, 
via telefoonnummer 077-4640000 of r.poels@dutchpet.nl

Sollicitaties (motivatie en CV) graag per email naar:
Miranda Habraken, personeelsadviseur, m.habraken@dutchpet.nl


