
 
 

Ter uitbreiding van ons team zoeken wij 

MAGAZIJNMEDEWERKERS 
Fulltime I Dagdienst 

 
Maak je borst maar nat, want wij zijn Multi Bier! Een groothandel in speciaalbieren. Niet zo maar 
eentje: we hebben een assortiment van ruim 3.000 speciaalbieren. Ons kantoor en magazijn vind 
je in het Brabantse Helmond. Vanuit deze locatie zorgen we met zo’n 100 medewerkers dat onze 
klanten de beste, lekkerste en meest bijzondere speciaalbieren geleverd krijgen. En net als ons 
assortiment zijn ook die klanten divers: slijterijen, drankenhandels, horecagroothandels, 
foodservice en retail. We zijn een tikkeltje eigenwijs en zetten door als we ergens in geloven.  
 
Onze magazijnmedewerkers zijn verantwoordelijk voor het gereedmaken en bij elkaar zoeken van 
orders. Daarnaast houden zij zich bezig met de ontvangst, de opslag en het verzendklaar maken van 
goederen. Ook het ompakken van producten behoort tot hun werkzaamheden. 
 
WAT GA JE DOEN? 

• 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- en denkniveau; 
• je bezit de juiste drive  bent niet tevreden met een gemiddelde prestatie; 
• je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, bent kwaliteitsbewust, alert en hebt oog 

voor detail; 
• veilig werken heb jij hoog in het vaandel staan; 
• goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

 
  



 
 

 
 
WAT KRIJG JIJ ER VOOR TERUG? 
Een veelzijdige baan, met volop mogelijkheden om je inzichten naar voren te brengen. Bij aanvang 
bieden wij je een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling. Hier hoort een 
marktconform salaris bij en overuren worden conform cao voor de Drankindustrie en de Groothandel 
in Dranken vergoed. We kennen een no-nonsense open cultuur in een informele werkomgeving en 
hebben respect voor elkaar. Ja we werken hard en nemen graag onze verantwoordelijkheid, maar 
werken dagelijks met veel passie en plezier. Collega’s zijn betrokken en staan voor elkaar klaar. Dit 
alles zien we terug in onze kernwaarden: samenwerken, ondernemerschap en eigenaarschap.  
 
Ontspannen doen we ook op zijn tijd, natuurlijk met een heerlijk glas speciaalbier. 
 
ENTHOUSIAST? 
Is deze baan op jouw lijf geschreven? Laat ons weten waarom jij graag bij Multi Bier aan de slag wilt 
als chauffeur. Stuur je motivatie + cv naar Sandra Leenders, HR Adviseur, via 
personeelszaken@multibier.nl.  
 
Heb je nog vragen? Dan kun je voor meer informatie bellen met Sandra via 06-3868 6494.  
 
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. 


