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LOGISTIEK MEDEWERKER (20 uur per week) 

 

Wat ga je doen? 

In deze afwisselende functie ben je verantwoordelijk voor: 

• Verwerken van inkomende goederen van leveranciers 

• Verzendklaar maken van de pakketten voor de klant 

• Verwerking van de orders in systemen 

• Inpakken van orders 

• Het toepassen van voorschriften, procedures en werkinstructies. 

Wie ben je? 

We zijn op zoek naar een enthousiaste collega met: 

• Een flexibele en collegiale instelling, passend binnen een gestructureerde omgeving. 

• Relevante ervaring in een logistieke functie binnen e-commerce of webwinkel. 

• Ervaring met en kennis van geautomatiseerde systemen. 

• Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord als geschrift. 

• Bij voorkeur kennis van de Franse taal, zowel in woord als geschrift. 

Wie zijn wij? 

We zijn een kleine, brutale en snel groeiende importeur en distributeur van mobiele 

betaaloplossingen in Nederland en België. Op dit moment zijn we de nummer 5 in 

Nederland. Ons streven is om volgend jaar de nummer 3 te worden. We verkopen direct aan 

eindgebruikers en aan wederverkopers. Onze bedrijfscultuur is open, collegiaal en flexibel. 

Centraal staat een ‘can do’-mentaliteit. 

Wat bieden wij jou? 

• Alle kansen om je te ontwikkelen en door te groeien. 

• Part-time functie (20 uur per week) voor langere tijd met kans op een vast dienstverband. 

• Werktijden van 9:00 tot 13:00 of van 10:00 tot 14:00. 

• Reiskostenvergoeding. 

• 29 vakantiedagen (bij 40 uur per week). 
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• Ruime functie gerelateerde trainingen en opleidingen. 

• Werklocatie is Tilburg. 

Hebben we jouw interesse gewekt? Solliciteer dan nu door je C.V. + motivatie te sturen naar 

anthony@mijnpin.nl t.a.v. Anthony. Wij zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen! Voor vragen kun 

je bellen naar 013 7820990. 

 


