
  

Vacature Logistic Worker bij textielgroothandel De Bondt B.V. te Tynaarlo (32-39,25/week) 
 
De Bondt B.V. is een moderne groothandel  in fournituren, wol en handwerken en is op dit gebied 
toonaangevend in Europa. Het is een no-nonsense familiebedrijf dat hard groeit en op dit moment 
meer dan 60 werknemers telt. Met meer dan 60.000 verschillende artikelen hebben wij een enorme 
collectie en zijn wij dé one-stop-shop voor retailers in deze sector. We streven ernaar om onze 
dienstverlening en klanttevredenheid continu te verbeteren. 
 
Jouw baan 
Als Logistic Worker zorg je ervoor dat al onze webshoporders op tijd de deur uitgaan. Dat betekent dat 
je zorgt voor de bevoorrading van het orderpickmagazijn en alles wat daarbij komt kijken. Naast het 
inruimen, opruimen en tellen van artikelen zul je ook grote leveringen moeten lossen (samen met je 
collega’s). De werkzaamheden kunnen fysiek zwaar zijn. 
Je werktijden liggen tussen 08:00 en 21:00 uur. Je werkt in een leuk team van acht personen op onze 
hoofdlocatie en in onze externe magazijnen. 
 
Functie-eisen 
Graag maken we kennis met gemotiveerde kandidaten die bij voorkeur beschikken over een logistieke 
opleiding of logistieke ervaring. De juiste motivatie vinden we echter nog belangrijker. 
 
Voldoe je aan onderstaande wensen, solliciteer dan snel: 

 Je bent nauwkeurig, je kunt goed rekenen en je kunt zowel goed zelfstandig als in een team 
werken. 

 Je beschikt over een heftruckcertificaat (pré). 
 Je beschikt over een rijbewijs en eigen vervoer. 
 Je bent op relatief korte termijn beschikbaar. 
 Je bent in het bezit van een gezonde dosis doorzettingsvermogen en hebt geen hoogtevrees. 

 
Wij bieden 
We bieden een dienstverband voor minimaal een half jaar, met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, 
een goede werksfeer met enthousiaste collega’s, een marktconform salaris en bij bewezen 
geschiktheid kans op een contract voor onbepaalde tijd. 
 
Reactie uitsluitend met brief voorzien van C.V. per e-mail naar solliciteren@debondtbv.nl, uiterlijk voor 
1 oktober 2020. 


