
 
 
 

 
 

 

 

Mix International is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van hoog kwalitatieve 

diervoeders. Dutch Pet Products is een bedrijf, gespecialiseerd in het verpakken en distribueren van 

hoogwaardige diervoeders.  Beide bedrijven produceren en verpakken voor o.a. honden, katten, 

paarden en kleine huisdieren. Onze klanten zijn verspreid over de gehele wereld, maar de nadruk ligt 

op Nederland en Duitsland. Bij beide bedrijven staan collegialiteit en kwaliteitsbewust afleveren 

hoog in het vaandel. 

 

Sinds oktober 2020 is Mix International gevestigd bij het bedrijf Dutch Pet Products in Horst. 

Hiervoor heeft er in 2020 een grote uitbreiding plaatsgevonden en daarnaast heeft er binnen de 

inpakafdeling een grote modernisatie plaatsgevonden van het machinepark. Het bedrijf bestaat in 

totaal uit ongeveer 60 medewerkers, die iedereen voor zijn eigen stuk zich verantwoordelijk voelt 

binnen een cultuur van een familiebedrijf. 

 

We zijn nu op zoek naar een: 

 

Medewerker Expeditie in dagdienst 
 
In deze veelzijdige functie ben je een sleutelfiguur binnen het bedrijf waarbij je samen met je 

collega’s actief mee gaat werken aan verbetering van de structuur binnen de expeditie, na de 

samenvoeging van de 2 bedrijven, om zo efficiënter te kunnen gaan werken. 

  

Dus een leuke uitdagende functie in een groeiend en jong bedrijf waar iedereen elkaar kent! 

 

Takenpakket: 

Je taken bestaan uit het laden en lossen van de producten. Bij het in ontvangst nemen controleert je 

de producten. Vervolgens teken je de vrachtbrieven af en verwerkt dit in ons ERP systeem 

(Unit4/Multivers). Eventuele afwijkingen meld je intern. Vervolgens verplaatst je de pallets en big 

bags naar de juiste plek in het magazijn. Je bereid de uitgaande goederen voor en controleert deze 

dan ook, ook dit verwerk je in ons systeem. Je zult daarnaast samen met je collega’s de tellingen 

verrichten van de voorraden (minimaal elk kwartaal). 

 

Profiel: 

- Je dient in bezit te zijn van een heftruckcertificaat en ervaring hierin. Daarnaast bij voorkeur 

ook in bezit van een reachtruck certificaat of bereidheid dit te behalen 

- Ervaring met het verwerken van bonnen in een ERP systeem 

- 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 in dagdienst op basis van een tijdelijk contract, met 

zicht op een vaste baan. 

- Marktconform salaris a.d.h.v. functie; 

- Ruimte voor verdere bijscholing. 

 

 

 

 

 

 


