
 
 

 

 

 

 

Magazijnbeheerder (40 uur) 
 
 
Ga jij georganiseerd te werk en weet jij altijd goed het overzicht te houden? Dan hebben wij misschien wel de 
perfecte baan voor jou! Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en ervaren magazijnbeheerder / expeditie-
medewerker die de touwtjes in handen houd en ervoor zorgt dat het proces van in- en uitgaande goederen 
gestroomlijnd verloopt. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het beheer van de verschillende magazijnen en 
draag je zorg voor een vlekkeloze interne goederenstroom. In deze dynamische job schakel je tussen de 
verschillende afdelingen en lever je een waardevolle bijdrage aan de verdere groei van ons bedrijf. 
 
De belangrijkste werkzaamheden: 

 

 Laden en lossen van inkomende goederen en uitgaande orders 

 Controle van binnenkomende goederen en deze op de juiste plaats opruimen 

 Orders klaar zetten voor onze klanten en verzendklaar maken 

 Correcte administratieve afhandeling van onder meer inkooporders, picklijsten, vrachtbrieven en 
registratieformulieren 

 Grondstoffen en materialen tijdig klaarzetten voor de productieafdeling 

 Het op orde houden van de magazijnen, koel- en vriesruimten conform de richtlijnen 

 Zorgdragen voor goede werking van de transportmiddelen en signaleren van storingen en onderhoud 
 
Wat verwachten wij? 

 
Wij zijn een groeiend bedrijf en zoeken een zelfstandig werkende collega die mee kan denken over verbeteringen 
en oplossingen. Je hebt een MBO opleiding en een aantal jaren ervaring in vergelijkbare functie. Nauwkeurig 
werken en goede communicatie met je collega’s zijn voor jou vanzelfsprekend. Je hebt een reachtruck- en 
stapelaar-certificaat of de bereidheid deze certificaten te behalen.  
 
Wat bieden wij? 

Wij bieden jou een verantwoordelijke, zelfstandige en afwisselende functie met leuke collega’s binnen een 
groeiend en dynamisch familiebedrijf. Naast de lekkerste koekjes betalen we een goed salaris conform cao 
Bakkersbedrijf voor een werkweek van 40 uur in dagdienst. 
 
 
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Danielle Jacobs  
 
e-mail:  danielle@koekjes.nl 
 
postadres: Banketbakkerij van Strien B.V. 

Simon Stevinstraat 3 
3261MG Oud-Beijerland 
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