
Wij van Begra richten ons op het optimaal inrichten van de magazijnen van onze klanten in voornamelijk 
Nederland, België en Duitsland. Een groot deel van de materialen wordt verzonden vanuit onze magazijnen 
met een totale oppervlakte van 18.000 m2. In totaal zijn we momenteel met ongeveer 65 enthousiaste en 
hardwerkende medewerkers.

We groeien enorm snel en we verwachten niet dat dit stopt. Op dit moment leveren we aan zo’n 20.000 
bedrijven per jaar onze producten en diensten. Om de organisatie klaar te maken voor verdere groei zijn 
wij op zoek naar magazijnmedewerkers die van aanpakken houden!

• Met behulp van een heftruck of reachtruck verzamel je alle bestellingen van onze klanten.
• Daarbij gebruik je ook regelmatig je spierballen.

• Je werkt iedere dag, met veel inzet en humor, samen met ongeveer 12 collega’s in het magazijn.
• Je maakt zware metalen producten op maat met een afkortzaag.

Wat ga je doen?

• Dat je het leuk vindt om hard te werken.
• Dat je ook nog nadenkt over hoe je je werk zo goed en snel mogelijk uitvoert.
• Dat je fysiek fit en gezond bent.
• Dat je op zijn tijd van een goede grap houdt.

Wat vragen wij?

    • Leuke, enthousiaste collega’s binnen een snelgroeiend bedrijf.
    • Uitzicht op een vaste aanstelling.

    • Een salaris dat goed past bij je leeftijd en ervaring.
    • Iedere vrijdag om 16.30 uur een gezellige borrel met collega’s.

• Vele sportieve activiteiten door en voor collega’s.

Wat krijg je daarvoor terug?

magazijninrichting

Denk je dat jij in dit plaatje past? Reageer dan snel met een korte beschrijving van waarom je bij ons 
wil werken en je CV. Reageren kan via een e-mail naar hr@optimum-storage.com.

Wij beloven dat we je dan binnen een week een reactie zullen geven!
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