
WIJ ZOEKEN: EEN STOERE ALLROUND MEDEWERKER
Als allround medewerker bij Manders bv ben je onmisbaar om de 
interne logistiek mee te organiseren, om het huiden vakmanschap 
binnen Manders te behouden, onmisbaar voor het rijden van vaste 
routes voor het ophalen van huiden bij slagers en kleine slachthuizen. 
Je staat dus echt midden in de organisatie en je hebt intensief contact 
met de bedrijfsleider en de backoffice medewerkers. De organisatie is 
simpel en overzichtelijk. De collegialiteit is groot.

Jouw dagelijkse werkzaamheden: 
 • Laden en lossen van vrachtwagen
 •  Labelen, inwegen, scannen en controleren van inkomende 

en uitgaande zendingen
 • Partijen klaarzetten en gereed maken voor verzending
 • Huiden sorteren in een ploeg van 3 of 4 mensen
 • Backup voor onze chauffeur “slagers-routes”.

Dit ben jij: 
Je hebt overzicht en kunt je goed focussen op wat je doet. Je werkt 
precies, geen half werk. Stoer omdat je niet vies bent van huiden. 
Multifunctioneel bovendien omdat je ook je collega’s meehelpt indien 
nodig met de sorteerwerkzaamheden. Daarnaast draag je met je posi-
tieve instelling bij aan de teamspirit op de werkvloer. Je kunt zelfstan-
dig werken bijvoorbeeld als je de weg op gaat.

Wat vragen wij van jou?
 •  Een geldig heftruckcertificaat is een pré of je bent bereid 

deze te behalen.
 • Een rijbewijs E.
 •  Ervaring binnen de logistiek op het gebied van magazijnen 

is een pré.
 •  Samen met de collega’s willen werken aan een veilige, 

schone werkomgeving en bereid zijn om het vakmanschap 
te leren.

Dit bieden wij:
Een dynamische, stoere werkomgeving. Niet voor de minste. Collega’s 
die weten wat ze aan elkaar hebben en recht voor de raap zijn. Een 
relatief kleine organisatie met korte communicatie lijnen: 
 • Een stevig maandsalaris.
 • Een heel net secundair pakket.
 • Waardering bij loyaliteit en inzet.

Manders BV:
Manders Huidenhandel is ontstaan uit één van de oudste industrieën 
in Cuijk namelijk de leerindustrie. Het familiebedrijf is al ca. 150 jaar in 
deze branche actief en behoort tot de grootste huidenhandelaren in 
Europa.  

Ons magazijn verenigt mensen uit een breder scala van culturele 
achtergronden. Wij moedigen een werkomgeving aan waar niemand 
wordt uitgesloten, gebaseerd op wederzijds respect, openheid, eerlijk-
heid, vertrouwen en samenwerking om de hoogst mogelijke producti-
viteit, creativiteit en efficiëntie te bereiken.

Interesse?
Ben je enthousiast en wil je in aanmerking komen voor deze functie? 
Dan ontvangen we graag jouw reactie. 
Graag even bellen of een Whatsapp sturen naar: 
Wessel Koppes: 0641108854 of 
kantoor Manders: 0485-311222.


