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Jouw baan 

Als Logistiek Medewerker Bulk draag je bij aan het op tijd verzenden van onze webshoporders. 

Vanuit de verschillende bulkmagazijnen zorg je voor de bevoorrading van ons nieuwe 

geautomatiseerde orderpicksysteem. Naast het inruimen, opruimen en tellen van artikelen 

zul je, samen met je collega’s, ook grote leveringen moeten lossen. De werkzaamheden 

kunnen fysiek zwaarder zijn. 

Je werktijden liggen variërend tussen 08:00 en 21:00 uur. Van de vijf werkdagen, werk je in 

ieder geval twee dagen in de avond. Je werkt samen met een leuk team van zeven personen 

op onze hoofdlocatie en in onze externe magazijnen. 

Bij De Bondt B.V. wordt er momenteel hard gewerkt aan een automatiseringsslag binnen de 

logistieke afdeling, sinds kort hebben we een geautomatiseerd orderpickysteem (Goods-To-

Person (GTP)) in gebruik. We zijn dan ook op zoek naar gemotiveerde mensen die graag bij de 

meest moderne werkgever van het noorden willen werken. Voldoe jij aan onderstaande 

functie-eisen, solliciteer dan snel! 

 

Wil je weten hoe onze nieuwste aanwinst eruit ziet? Klik dan op onderstaande link! 

https://www.youtube.com/watch?v=fR1x3qt1IWE&t=4s 

 

Functie-eisen 

We maken graag kennis met jou als je beschikt over een logistieke opleiding en/of 

werkervaring in de logistiek hebt. De juiste motivatie vinden we echter nog belangrijker, dus 

ook dan kun je solliciteren. 

 

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 kunt netjes en secuur werken. 

▪ Je beschikt over een heftruckcertificaat (pré). 

▪ Je beschikt over een rijbewijs B en eigen vervoer. 

▪ Je bent op relatief korte termijn beschikbaar (later starten in overleg mogelijk). 

▪ Je bent in het bezit van een gezonde dosis doorzettingsvermogen en hebt geen 

hoogtevrees. 

▪ Heb je enig gevoel voor techniek? Dan is dat een pré! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fR1x3qt1IWE&t=4s


Waar ga je werken 

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 80 collega’s telt. We werken vanuit onze hoofdlocatie te Tynaarlo. 
Met een schier oneindig assortiment zijn wij dé one-stop-shop voor retailers in deze sector. 
Scheepjes® is ons eigen merk voor garen, accessoires, patronen en boeken. Alle collega´s  
leveren, ieder vanuit hun vakgebied, een bijdrage om samen het brede palet aan producten 
te ontwikkelen, te innoveren en de beste dienstverlening te realiseren. Zie 
www.debondtbv.nl en https://www.scheepjes.com/nl/ 
 

Wij bieden 

We bieden een dienstverband voor minimaal een half jaar tegen een marktconform salaris en  

aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals reiskostenvergoeding, vers fruit in de kantine, de 

mogelijkheid tot het volgen van een studie en elk jaar een leuk kerstpakket. Daarnaast heerst 

er bij ons een goede werksfeer met enthousiaste collega’s. Bij bewezen geschiktheid is er kans 

op een contract voor onbepaalde tijd. 

 

Reactie uitsluitend met brief voorzien van C.V. per e-mail naar solliciteren@debondtbv.nl 

Reageren kan tot 31-10-2022. 
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