
 

 

 

Magazijnmedewerker (vast- of bijbaan / dag, middag of 

avond) 

Logistiek / Lisse / 12 –40 uur 

 

Ben jij onze nieuwe collega binnen ons Magazijn? Vind jij het leuk om zelfstandig en in 

teamverband te werken? Ben je allround, nauwkeuring en flexibel? Ben jij op zoek naar vast werk 

voor in de middag of avondduren? Wil je graag een paar uurtjes werken en de rest van de dag 

lekker vrij zijn? Of wil je juist op zaterdag werken? Dan zoeken wij jou! 

 

Omdat het magazijn een belangrijke rol speelt binnen onze organisatie, gaan we de 

openingstijden van ons magazijn verruimen en daardoor ontstaan diverse vacatures. 

  

De functie: 

Als Magazijnmedewerker zijn jouw taken zijn onder meer: 

 Het in ontvangst nemen en controleren van binnenkomende goederen; 

 Het verzamelen en inpakken van goederen voor verzending aan onze klanten; 

 Het uitvoeren van overige voorkomende magazijnwerkzaamheden. 

 

Wij vragen: 

Diverse magazijnmedewerkers met een flinke dosis doorzettingsvermogen. Je moet houden van 

fysiek werk, want het is flink doorwerken in het magazijn! Je werkt echter met heel veel collega’s in 

een gezellig team, de sfeer is top en dynamisch! Wij zoeken ook studenten en mensen die middag 

of avonddiensten kunnen werken! 

 

Wij bieden 

Bij ons heerst een fijne werksfeer; collegialiteit en het samenwerken met de verschillende afdelingen 

van het bedrijf zijn essentieel en zeer gewaardeerd. Wij bieden een passend salaris en goede 

secundaire arbeidsvoorwaarden. Je kan hierbij denken aan flexibele werktijden. 

 

De organisatie 

Bedding House ontwerpt en distribueert bed- en badtextiel. Bedding House is een familiebedrijf dat 

al 40 jaar actief is in de slaapbranche. Vanuit het magazijn in Lisse leveren wij wereldwijd onze 

producten aan de klanten.  

 

Schriftelijke sollicitaties voorzien van een CV en motivatie kun je richten aan:  

Afdeling P&O, e-mail: solliciteren@beddinghouse.com, Vennestraat 8, 2161 LE Lisse. Voor vragen 

neem je contact op met Hanneke van der Velde, HR adviseur via 

hanneke.van.der.Velde@beddinghouse.com  

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
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