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Wij zijn op zoek naar een chef magazijn. Als chef Magazijn ben je zelfstandig 

verantwoordelijk voor alle voorkomende magazijn werkzaamheden.  

Heb jij oog voor detail en wil jij een baan waarbij je de hele dag in beweging bent dan is deze 

vacature voor jou! Het gaat om een functie voor de lange termijn.  

Ben je een echte aanpakker, flexibel en toe aan een nieuwe uitdaging? Dan zoeken we jou! 

Wat maak je waar? 

 Je zorgt dat dagelijks alle goederen die binnenkomen op een juiste manier worden 

ontvangen en opgeslagen. 

 Je beheert onze voorraad volgens procedure. 

 Je zorgt dat alle orders dagelijks worden verzameld, verpakt en verzonden. 

 Naast bovengenoemde standaard werkzaamheden werk je wanneer nodig mee als 

allround logistiek medewerker. Dat betekent dat je klant specifieke orders verwerkt, 

controleert en verzendklaar maakt. Tevens pak je producten van verschillende 

pallets, weegt ze nauwkeurig in en laadt en lost goederen efficiënt. 

Wat zoeken we in jou? 

 Je bent in het bezit van hef-/reachtruckcertificaat (pré) 

 Je hebt minimaal MBO 3 werk- en denkniveau 

 Je hebt ervaring als logistiek medewerker, orderpicker of productiemedewerker 

 Je houdt van uitdagingen, zowel gepland als ad hoc 

 Je kunt goed schakelen tussen verschillende taken 

 Je bent secuur en werkt graag met moderne apparatuur 

 Je wilt graag werken in een snel veranderende omgeving 

 Aantoonbaar werkervaring in een magazijn 

 Je houdt ervan om iets te leren 

 Je kan zelfstandig werken 

 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal 

Wat bieden we jou? 

 In deze uitdagende rol zoek je proactief contact met collega 's en transporteurs. 

Ondanks dat je veel zelfstandig zult werken, ben je onderdeel van een hecht team.  

 Je kunt jezelf ontwikkelen en eventueel verder groeien in taken en 
verantwoordelijkheden  

 Een positieve, professionele werksfeer 
 Prima salaris overurentoeslag en vakantiegeld  

 Uitstekende werkgever met lange termijnvisie 

 Een fulltimebaan 

 24 vakantiedagen per jaar 

Waar kom je te werken? 

Bijlard International is succesvol in het produceren en verdelen van lijmen en kitten voor de 

nationale en internationale markt. Het productieteam telt 20 medewerkers verdeeld over 

verschillende disciplines.   

Wil je onze nieuwe collega worden? 

Dan ontvangen wij graag je motivatie met CV! info@bijlard.com 
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