
 

 

Gezocht: Een magazijnmedewerker die van aanpakken weet! 
 
Wil jij een onderdeel zijn van een team van harde werkers die de Nederlandse en Europese retailketens, 
horeca groothandels en BBQ-speciaalzaken voorzien van een uitgebreid assortiment barbecue 
verbruiksartikelen? We groeien hard, maar zien nog meer kansen! Daarom zijn we opzoek naar versterking 
van ons team. 
 

Magazijnmedewerker (32/40 uur) 
 
Wat ga je doen 
Voor onze magazijn in Dronten zoeken wij een enthousiaste medewerker die van aanpakken houdt en 
gestructureerd te werk gaat. Samen met je collega’s zorg je voor een goed logistiek proces naar onze 
productielocaties en klanten in binnen- en buitenland. 
 
 
Je taken bestaan o.a. uit: 

• Verzamelen en verzendklaar maken van orders in het magazijn 
• Lossen van inkomende containers, o.a. gevuld met houtskool 
• Laden en lossen van vrachtwagens 
• Tellen en controleren van retour gekomen goederen 
• Zorgdragen voor orde en netheid in het magazijn 

 
Wat vragen wij van je: 
 

• Je bent een hardwerkende teamplayer die goed zelfstandig kan werken 
• Je bent flexibel en stressbestending 
• Je werkt gestructureerd en behoudt overzicht 
• Je werkt secuur en oplossingsgericht 
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
• Ervaring met het rijden op een heftruck is een pré.  
• Computer- en Excel ervaring is een pré 
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit, want bij ons kan het nog wel eens anders lopen. 

 
 
Waar kom je terecht  
Roos-KCB Holland BV ontwikkelt, produceert en distribueert barbecue verbruiksartikelen voor retailketens, 
horeca groothandels en BBQ-speciaalzaken in Europa. We maken veel private label producten, maar 
hebben ook ons eigen merk. De diversiteit aan producten is groot. Kijk maar eens op onze website. 
Je komt terecht in een informeel team dat een hoop lol met elkaar heeft. Dus tegen een geintje moet je zeker 
kunnen. We werken hard, kennen onze verantwoordelijkheden en kunnen tegen stress en verandering. Hier 
helpen we elkaar bij, maar spreken we elkaar ook op aan. Als er hard wordt gewerkt, maken we ook tijd voor 
leuke dingen. Zo staat de lunch altijd voor je klaar en gaat onze barbecue geregeld aan. 
 
Wat wij jou bieden 
Een baan van 32-40 uur bij een groeiend en dynamisch bedrijf. We hanteren een marktconform salaris. Het 
aantal uren is bespreekbaar.  
 
Voel jij je aangesproken door deze vacature?  
Stuur dan je cv en motivatiebrief naar Leroy van Zundert: l.van.zundert@rooskcb.nl 
Ook voor vragen kun je bij Leroy terecht via de e-mail of tel. 0320 212931. 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 


