
Nisbets is op zoek naar enthousiaste logistiek medewerkers m/v fulltime en parttime 
 
Logistiek Medewerker 
Nisbets is op zoek naar medewerkers voor de lange termijn waar wij de aanstaande groei 
mee kunnen verwerken. Wij zijn op zoek naar fulltime en parttime logistiek medewerkers 
m/v ter versterking van ons jonge team. De logistiek medewerker m/v zal zich hoofdzakelijk 
bezighouden met de afhandeling van uitgaande en inkomende goederenstromen en werkt in 
verschoven diensten (07:00 – 16:00 of 10:30 – 19:30). 
Een mooie vaste baan voor echte uitpakkers, inpakkers en aanpakkers. 
 
Takenpakket bestaat o.a. uit: 

 Aan de hand van bestelorders de bestellingen van klanten verzamelen (picken), goed 
en stevig inpakken en verzendklaar maken (packen); 

 Binnengekomen zendingen zorgvuldig uitpakken, controleren met de pakbonnen en 
netjes op de juiste locaties opbergen; 

 Je werkt met collega’s samen in een hal en hebt voortdurend contact met je collega’s 
en de werkzaamheden zijn erg afwisselend. 

 
Jouw profiel 

- Je hebt ervaring met magazijnwerkzaamheden; 
- Je bent gemotiveerd om dit werk uit te voeren en werkt nauwkeurig; 
- Je bent fysiek in orde en jong van geest; 
- Je bent flexibel inzetbaar op verschillende werkzaamheden en op verschillende 

tijden; 
- Je bent communicatief vaardig. Onze voertaal is Nederlands (of ook in het Engels); 
- Je bent woonachtig in de directe omgeving van Eindhoven; 
- Je hebt geen bezwaar om in drukke perioden over te werken tegen een leuke 

vergoeding; 
 
Een pré 

- Je beschikt over computervaardigheden; 
- Hef- of reachtruckcertificaat. 

 
Wat heeft Nisbets te bieden: 

 Geld in de vorm van een goed uurloon dat boven het minimumloon ligt; 

 Nisbets heeft eigen arbeidsvoorwaarden en valt niet onder een CAO; 

 Premievrij pensioen (leeftijdsafhankelijke bijdrage door werkgever) voor de 
werknemer; 

 25 verlofdagen bij fulltime dienstverband; 

 Werkkleding wordt verstrekt door Nisbets incl. veiligheidsschoenen; 

 Personeelskorting op aankopen van eigen producten; 

 Het magazijn ligt nabij het centrum van Eindhoven en is makkelijk te bereiken met de 
fiets en openbaar vervoer; 

 Goede werksfeer. 
 
 
 



Perspectief: 

 Binnen Nisbets worden er regelmatig functies gerouleerd waardoor de mogelijkheid 
bestaat dat men op andere afdelingen binnen het warehouse kan worden geplaatst; 

 Doorgroeimogelijkheden bij gebleken geschiktheid; 

 Voor bepaalde functies is een heftruck of reachtruck certificaat benodigd. De training 
hiervoor wordt door Nisbets verzorgd en betaald. 

 
 
Organisatie KCC Nisbets B.V. 
KCC Nisbets, met vestiging in Eindhoven, bestaat sinds 1999 en is een snelgroeiende, 
dynamische en internationaal opererende groothandelsorganisatie in horeca en 
keukenbenodigdheden met zo’n 135 medewerkers. KCC Nisbets is onderdeel van het 
Engelse Nisbets Plc., dat tevens vestigingen heeft in Engeland, Ierland, Frankrijk, Spanje en 
Australië. KCC Nisbets is verantwoordelijk voor alle logistieke activiteiten voor het vaste land 
van Europa. 
 
Herken je jezelf in bovenstaand profiel en zou je het leuk vinden om deel te gaan uitmaken 
van de Nisbets familie, dan ontvangen wij graag jouw reactie. 
 
Jouw reactie kun je sturen aan de Warehouse Manager, dhr. André van Lieshout. 
 
Voor meer informatie over onze organisatie kun je ook www.nisbets.nl en 
www.nisbets.co.uk raadplegen. 
 

http://www.nisbets.nl/
http://www.nisbets.co.uk/

