
 

 

 

 
 

  

  

Voor de afdeling Warehouse & Logistics zijn wij op zoek naar een 

 

Medewerker Magazijn (m/v) (36 uur) 

 

Functie 

Als Medewerker Magazijn verricht je diverse fysieke en administratieve werkzaamheden in en 

rondom het magazijn. 

Denk daarbij aan tellen, labelen van pallets en het in- en uitboeken van goederen.  

Ook laad en los je vrachtwagens, tel je de binnenkomende goederen en pick je de orders 

voor onze klanten. Dit zijn zowel de interne klanten op de diverse afdelingen (collega’s), als 

onze externe, nationale en internationale klanten.  

Het inpakken, verwerken en verzendklaar maken van de orders en de administratieve 

afwikkeling ervan zijn jouw vaste werkzaamheden. 

 

Profiel 

De ideale kandidaat beschikt over MBO werk-/denkniveau en relevante werkervaring. 

Je bent een aanpakker, je hebt het vermogen om overzicht te bewaren op momenten van 

drukte en beschikt over een flexibele werkhouding. 

Je kunt goed samenwerken, maar zelfstandig aan de slag gaan is voor jou ook geen 

probleem. 

Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

Verder heb je ervaring met expres zendingen via de bekende pakketvervoerders, zoals DHL 

en TNT/FedEx. 

Ervaring met internationale verzendocumentatie is een groot voordeel; 

Je bent in het bezit van een (geldig) heftruckcertificaat, ervaring met een reachtruck is een 

pre. 

Je bent in het bezit van het certificaat Medewerker Luchtvracht, of bent bereid dit te behalen. 

Tot slot ben je in het bezit van rijbewijs B, aangezien je ook ingezet kunt worden voor (klein) 

transport met een van onze bedrijfswagens. 

 

Aanbod 

Wij bieden een baan in een dynamische organisatie die nationaal en internationaal werkzaam 

is in de markten van de grafische en digitale security. Koninklijke Joh. Enschedé biedt een 

goed pakket arbeidsvoorwaarden aangevuld met bedrijfseigen regelingen. 

Het betreft een fulltime (gemiddeld 36 uur) dienstverband. 

 

Een screening bij justitie maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.  

 

Reactie 

Ben jij een logistieke duizendpoot en een energieke aanpakker die bij ons in het magazijn 

versterking wil bieden? Solliciteer dan naar de functie van Medewerker Magazijn bij 

Koninklijke Johan Enschede! 

Stuur je motivatie met CV naar hr@joh-enschede.nl of naar:  

Koninklijke Joh. Enschedé, t.a.v. Mevr. M. van Ochten, afdeling Human Resources,  

Postbus 114, 2000 AC HAARLEM. 

 

Voor meer informatie over Koninklijke Joh. Enschedé: www.joh-enschede.nl.  

 

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

 


