
Macadamia Beauty BV gevestigd in Oss is het hoofdkantoor voor  export, verkoop 
en distributie van Macadamia Haircosmetics in Europa, Centraal Azië, Afrika en 
India. Wij maken deel uit van het wereldwijde concern Macadamia Beauty LLC 
gevestigd in Dallas, USA.  Service, professionaliteit en flexibiliteit zijn onze kracht. 
Wij zijn een no-nonsense bedrijf met een informele sfeer, waar iedereen zijn/haar 
verantwoordelijkheden kent. 

Voor ons magazijn zoeken wij een ervaren 

MAGAZIJNMEDEWERKER 
(fulltime)

Werkzaamheden:
 • Verantwoordelijk voor het magazijn
 • Orders verzamelen en inpakken
 • Verantwoordelijk voor in en uitgaande goederen
 • Verwerken van vervoersdocumenten volgens de regels van ons bedrijf
 • Lichte administratieve handelingen m.b.t. de dagelijkse gang van zaken
 • Overige logistieke en magazijnwerkzaamheden

Wat vragen wij:
 • Hands-on mentaliteit
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Flexibele werkhouding
 • Reachtruck rijbewijs
 • Ervaring als magazijnmedewerker
 • Goede Nederlandse taalbeheersing
 • MBO niveau

Wil je reageren, stuur dan voor vrijdag 11 augustus jouw motivatie om 
te solliciteren en je CV, liefst voorzien van pasfoto, uitsluitend per email aan 
jan@macadamiahair.com t.a.v. Dhr. Jan van Rangelrooij.
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