
Diverse Magazijnfuncties
Dagdienst/wisselende diensten, Klundert (Moerdijk)

Toevallig een aquarium in bezit of een vijver aangelegd? Wellicht ken je ons dan al! 
Wij hebben namelijk alles in huis voor aquaria en vijvers. Met een enthousiast team 
werken we elke dag hard om onze klanten (grote en kleine winkels) te voorzien van 
onze mooie producten.

Ben jij enthousiast, hardwerkend en heb je de spierballen, juiste ervaring/certificaten 
of motivatie die wij zoeken?

Magazijnmedewerker/Productiemedewerker
(fulltime/parttime, dagdienst)

In het magazijn komen de losse goederen (klein/groot/licht/zwaar) in containers 
binnen. Die moeten eerst handmatig gelost worden, waarna ze eventueel op onze 
productieafdeling verder samengesteld/compleet gemaakt worden. 

Magazijnmedewerker/Orderpicker
(fulltime, dagdienst)

Als de orders van onze klanten binnen komen worden deze verzameld met een 
elektrische pallettruck, maar je moet ze wel zelf uit de stellingen pakken/tillen. 
Daarna begint het zo efficiënt en netjes mogelijk inpakken van de orders voor onze 
klanten.

Magazijnmedewerker/Reachtruckchauffeur
(fulltime, wisselende diensten)

Ons magazijn moet natuurlijk continue aangevuld worden zodat onze orderpickers 
geen lege locaties treffen. Dit gebeurt o.a. met een reachtruck, zowel overdag als 
’s avonds. Jouw werktijden zijn op basis van wisseldienst: 2 weken van ma t/m vr 
(14.00 -23.00 uur) en 1 week van ma t/m do (7.00-17.00 uur) en vr (tot 12.00 uur).

Geïnteresseerd?
Meer informatie over ons bedrijf, de vacatures en hoe te reageren kun je vinden op 
onze website www.werkenbijaquadistri.nl.

ONE STOP
SUPPLIER

Aquadistri B.V.
Vlietweg 8, 4791EZ, Klundert, The Netherlands
Tel: +31 (0)168-408333 · www.aquadistri.com
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