
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN

LOGISTIEK MEDEWERKER
(minimaal 32 uur / week)

De functie
Als logistiek medewerker ben je in eerste instantie verantwoordelijk voor het verzamelen, 

verpakken en verzendklaar maken van de bestellingen van onze klanten. Daarnaast geef 

je ondersteuning aan het gehele proces van leveren, opslaan en verzenden van de Handed 

By  producten. Samen met je collega’s zorg je ervoor dat alle bestellingen snel en efficiënt 

worden verwerkt en verstuurd.  Bij afwezigheid van de magazijn chef neem jij zijn taken en 

verantwoordelijkheden waar.

De taken en verantwoordelijkheden
• Je verzamelt de artikelen die besteld zijn, je verpakt ze en je maakt ze verzendklaar om te 

   versturen.

• Je helpt bij het lossen van inkomende goederen en zorgt dat deze goederen in het 

   magazijn op de juiste manier opgeslagen en verwerkt worden.

• Samen met je collega’s, in totaal 6, zorg je ervoor dat wij een uitstekende logistieke 

   service  verlenen aan onze klanten en bewaak je de hoge kwaliteit van onze producten.

• Bij afwezigheid van de magazijn chef neem jij zijn taken en verantwoordelijkheden waar.

Wie zoeken wij
Een enthousiaste collega die graag de handen uit de mouwen steekt en graag in een team 

wil samenwerken:

• Je hebt een MBO werk- en denkniveau verkregen via een logistieke opleiding of door 

   ervaring.  

• Je hebt al enige ervaring opgedaan bij een logistiek bedrijf of bij een groothandel,

   liefst internationaal.

• Het plannen van werkzaamheden en het aansturen van een aantal collega’s is voor jou 

   geen probleem.

• Je  bent in het bezit van een rijbewijs. 

• Een heftruckcertificaat is een pré.

• Goede beheersing van de Nederlandse taal is belangrijk bij het uitoefenen van deze 

   functie.

Wie zijn wij
Handed By is hét leidende internationale merk in gevlochten manden, tassen en 

woonaccessoires gemaakt van materialen die het milieu zo min mogelijk belasten, zoals 

gerecycled plastic en bamboe. De producten zijn met de hand gevlochten en kwalitatief 

hoogwaardig. Wij zijn een productontwikkelaar, designer, fabrikant en groothandel 

ineen. Onze thuisbasis is een kantoor en magazijn met ontwerpstudio en showroom in 

IJsselstein. Vanuit deze locatie levert Handed By aan een groot aantal winkels in meer dan 

30 landen, tot ver buiten Europa.

Handed By
Nijverheidsweg 13

3401 MC IJsselstein



Wat bieden wij
Je komt te werken bij een internationale onderneming met 15 leuke collega’s, 

mooie producten en wij bieden een marktconform salaris, afhankelijk van opleiding 

en werkervaring. De sfeer binnen onze organisatie is informeel en no-nonsense. 

Mogelijkheden om je zelf verder te ontwikkelen zijn ruim aanwezig en worden door Handed 

By zeker gestimuleerd. Bij gebleken geschiktheid bieden wij je graag een vast contract 

voor onbepaalde tijd aan.

 
Interesse?
Vind je het leuk om samen met je collega’s te zorgen voor een uitstekende logistieke 

service aan onze klanten en houd je van een prettige, informele werksfeer, kom dan bij 

ons werken. Mail je cv en een korte motivatie naar mark@handedby.com. Voor meer 

informatie, neem contact op met Mark Mulder, 0348- 471714

 

www.handedby.com
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