
Allround magazijnmedewerk(st)er 

Standplaats Zevenbergen \ Fulltime 

‘’Weet jij van aanpakken? Ben je flexibel en wil je in het gezelligste magazijn van Moerdijk 

werken? Lees dan snel verder.’’ 

 

Wat ga je doen? 

Als magazijnmedewerk(st)er voer je diverse werkzaamheden uit in het magazijn. 

Voornamelijk het picken en verzendklaar maken van orders, en/of het controleren van 

binnenkomende goederen. We werken voor de bouw, dus gaat het om artikelen van klein 

tot heel groot, dus hoef je ’s avonds niet meer naar de sportschool na een dagje hard 

werken. 

Jouw takenpakket: 

Als magazijnmedewerk(st)er heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden: 

 Orderpicken, de scanner is naast jouw collega je beste werkmaatje; 

 Orders verzorgen er klaarmaken voor de klant; 

 Controleren van binnenkomende goederen; 

 Zorgdragen voor de juiste en correct opgeslagen voorraden. 

Over jou: 

Het magazijn van Polvo is van maandag tot en met vrijdag geopend van 6:00 tot 20:00. 

Zaterdagochtend is er soms ook een klein ploegje aan het werk. Je vindt het geen 

probleem om flexibel, aan de hand van een rooster, te worden ingedeeld. 

Wanneer het even rustig is, vind je het gezellig om met je collega’s te chillen. Maar als het 

even wat drukker is, zet jij jezelf graag met de volle 110%  in. Verder herken jij jezelf in 

onderstaande uitspraken: 

 Je weet van aanpakken. Je werkt graag met je handen en voert graag fysiek werk 

uit.  

 Je hebt relevante logistieke ervaring. 

 Je bent bij voorkeur fulltime beschikbaar. 

 Je bent een teamplayer. 



 Je hebt veilig en netjes werken hoog in het vaandel staan. 

 

Wij bieden jou: 

Werken in het gezelligste magazijn van Moerdijk! Binnen het magazijn van Polvo hebben 

we een gezellige groep met magazijnmedewerk(st)ers, Verder bieden wij jou: 

 Een marktconform salaris. 

 Doorgroeimogelijkheden binnen het magazijn. 

 Flexibele werktijden, zodat je af en toe uit kunt slapen, of juist weer vroeg kunt 

genieten van een vrije middag. 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Over Polvo BV 

Je komt te werken in het centrale magazijn van Polvo. Polvo is een BV van een 13-tal 

gerenommeerde ijzerwarenvakhandels, met 51 vestigingen door heel Nederland. 

Het centraal magazijn in Moerdijk is het logistieke hart van Polvo. Hier komen niet alleen de 

producten binnen, maar worden ze ook verwerkt en of opgeslagen. Vanuit het magazijn 

gaan de producten weer naar een van onze vestigingen, of de klant. Wist je dat klanten ook 

een bestelling kunnen doen, en deze op afroep kunnen laten bezorgen? Zo heeft de klant 

altijd op het juiste moment alle benodigde producten! 

 

Heb je interesse? 

Reageer dan op deze vacature en stuur je CV en motivatiebrief naar vacature@polvobv.nl . 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pascal van Valen, verantwoordelijke voor 

de werving- en selectie bij Polvo BV via p.vanvalen@polvobv.nl of telefonisch via 088 765 

1968.  

Alle sollicitaties zullen met de uiterste vertrouwelijkheid in behandeling worden genomen. 

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