
 
 

Ter uitbreiding van ons team zoeken wij: 

MAGAZIJN MEDEWERKER  

Maak je borst maar nat, want wij zijn Multi Bier. Een groothandel in speciaalbieren. Niet 
zo maar eentje: we hebben een enorm assortiment van ruim 3.500 speciaalbieren! En we 
zijn op zoek naar jou, onze nieuwe magazijnmedewerker! 
 

Wat ga je doen:  

Je bent verantwoordelijk voor het gereedmaken en bij elkaar zoeken van orders. Daarnaast houdt je 
je bezig met de ontvangst, de opslag en het verzendklaar maken van goederen. Ook het ompakken 
van producten behoort tot de werkzaamheden. 
 

Taken en verantwoordelijkheden: 

• verzamelen van de verschillende onderdelen van een order (eventueel met behulp van 
interne transportmiddelen als pompwagens en heftrucks); 

• controleren van kwantiteit, kwaliteit en etikettering van de order; 
• klaarzetten van orders voor transport; 
• rapporteren over eventuele bijzonderheden of onregelmatigheden aan leidinggevende; 
• ompakken van producten; 
• opruimen en schoonhouden van het magazijn; 
• toezien op veilige opslag en voorkomen van tht en breuk; 
• alle andere voorkomende werkzaamheden. 

 

Wat breng je mee: 

• Mbo werk of denkniveau; 
• Zelfstandigheid; 
• Je bent in het bezit van een hef- en/of reachtruck certificaat; 
• Goede fysieke gezondheid; 
• Woonachtig in de regio Helmond; 
• Goede communicatieve vaardigheden; 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 
• Flexibele werktijden vind je geen probleem. 
 

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG? 
Wij beloven je een no-nonsense en informele werkomgeving waar je volop kansen krijgt om jezelf te 
ontplooien. Je verantwoordelijkheid is groot, je vrijheid en inbreng ook. We zijn harde werkers, 
hebben respect voor elkaar en drinken elke vrijdag gezellig een biertje! 
 
 



 
 

Bij aanvang bieden wij je een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling. 
Natuurlijk hoort hier een marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 
BEN JE ENTHOUSIAST? 
Is deze baan op jouw lijf geschreven? Laat ons weten waarom jij graag bij Multi Bier aan de slag wilt 
als Magazijnmedewerker. Stuur een e-mail met je cv naar personeelszaken@multibier.nl.  
 
Heb je nog vragen? Dan kun je voor meer informatie bellen met Peggy-Lee Brown, manager 
Personeel en Organisatie, via 06 38 68 64 94.  
 
Voor deze vacature kiezen wij er bewust voor om rechtstreeks in contact te treden met potentiële 

kandidaten en stellen wij het op prijs als bedrijven niet ongevraagd hun diensten aan ons aanbieden. 
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