
Onze vestiging in Oud Gastel is het logistieke hart van ons bedrijf en daarvoor 
zoeken wij op korte termijn: 

Magazijnmedewerker (fulltime)

Als magazijnmedewerker val je onder de verantwoordelijkheid van de teamleider. 
Samen met je collega’s zorg je ervoor dat de inkomende en uitgaande goederen op 
de juiste wijze behandeld worden. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het 
lossen van containers, ruimte maken voor binnenkomende goederen, deze goederen 
op locatie zetten, order picken en orders verzendklaar maken.

VEREISTEN:
- Goede beheersing van de Nederlandse taal
- MBO denk- en werkniveau
- Flexibiliteit vanwege ons seizoenspatroon
- Geen 9 tot 5 mentaliteit

WIJ BIEDEN:
- Een plezierige, informele werkomgeving met een gevarieerd team
- Een marktconform salaris
- Leuke personeelskorting

INTERESSE?
Herken jij jezelf in dit profiel en wil jij bijdragen aan het succes van PTMD? 
Stuur dan je motivatiebrief en CV o.v.v. Magazijnmedewerker naar jobs@ptmd.nl of 
Pietseweg 13a, 4751 RT Oud Gastel.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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