
Vacature: Allround Magazijnmedewerker 

Voor een klein familiebedrijf in Waalwijk zijn wij op zoek naar een nieuwe Allround 
Magazijnmedewerker. Het betreft een dynamische fulltime functie van 40 uur met 
een vast dienstverband in het vooruitzicht. 

G.A. Maasleder BV handelt sinds 1926 in leer en focust zich al decennia lang op 
artikelen voor o.a. schoenmakers en -producenten in het midden/hoog segment en 
voor orthopedische toepassingen. Met klanten in heel Europa en daarbuiten zijn we 
een internationaal georiënteerde organisatie met de ambitie om de beste te zijn in 
wat we doen. 

Functie-inhoud: 
Het magazijn is het kloppend hart van de organisatie, waar jij samen met twee 
andere collega’s verantwoordelijk voor bent. Doordat de volledige werkuitvoering 
slechts op drie personen rust, leidt dit tot een zeer divers takenpakket: 

• Ontvangen, controleren en opslaan van inkomende goederen; 
• Aannemen van bestellingen en onderhoud klantcontact; zowel telefonisch als 

persoonlijk in het magazijn; 
• Verzamelen, controleren en verzendklaar maken van bestellingen; 
• Administratieve werkzaamheden in het computersysteem; 
• Uitvoeren voorraadbeheer en ondersteuning van de inkoopafdeling; 
• Waarborgen van een goed ingericht, opgeruimd en georganiseerd magazijn. 

Kortom: Een baan met afwisseling waarbij geen dag hetzelfde is. 

We zoeken een enthousiaste aanpakker met daadkracht en organisatietalent. Het is 
belangrijk dat je inzicht hebt in welke werkzaamheden de meeste prioriteit vragen en 
dat je moeiteloos kunt schakelen tussen verschillende taken. Doordat je op 
natuurlijke wijze communiceert met je collega’s bewaar je het overzicht en heb je 
constant oog op de voortgang van de werkzaamheden in het magazijn. 

Het product waar je mee werkt is een natuurproduct, ‘elk vel is uniek’ zeggen wij. We 
zoeken iemand met een goed oog en kritische blik, die gemotiveerd is om het 
product écht te leren kennen. Dat moet ook wel, aangezien de magazijnmedewerker 
medeverantwoordelijk is voor de kwaliteit van de leveringen. 

Profiel: 

• Je werkt graag in een team, maar kan ook zelfstandig goed uit de voeten; 
• Je bent flexibel ingesteld en kunt gemakkelijk schakelen tussen verschillende 

taken; 
• Je bent bekend met het Microsoft Office pakket en hebt eerder gewerkt met 

een ERP-systeem; 
• Je hebt een klantgerichte instelling en goede communicatieve vaardigheden; 
• Werken met een natuurproduct past bij je; 
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Eventuele 

(basis)kennis van Duits is een pre; 
• Je bent woonachtig in een straal van 20km vanaf Waalwijk. 



Wij bieden: 

• Een gevarieerde baan met volop kansen om jezelf te ontwikkelen. We denken 
daarom graag mee over welke cursus of opleiding jij zou kunnen volgen; 

• Een baan binnen een familiebedrijf met een gemoedelijke sfeer en korte lijnen; 
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden waaronder 27 vakantiedagen en deelname 

aan een pensioenregeling; 
• Werktijden van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur, waarbij je 

een uur lunchpauze hebt; 
• Een salarisindicatie van €2.300 tot €2.600 bruto per maand, afhankelijk van je 

opleiding en ervaring; 
• Een contract voor onbepaalde tijd volgt bij goed functioneren. 

Spreekt deze baan je aan? Ben je zelfstandig en opereer jij op zijn best in een klein 
team? Reageer nu en mail je cv met een motivatiebrief. 

 


