
 

Magazijnmedewerker (40 uur) 
 
Ben jij absoluut niet het type dat achter een computer werkt? Vind je het juist leuk om de hele dag 
lekker bezig te zijn? En weet je ook nog eens van aanpakken? Dan ben jij degene die we zoeken! Je kunt 
bij ons aan het werk in ons magazijn. Hierbij heb je veel verschillende verantwoordelijkheden, die het 
werk afwisselend maken. Lijkt dit je wat? Solliciteer dan naar deze functie bij Apple Bee! 
 
Apple Bee is een familiebedrijf dat al ruim 25 jaar innovatieve (tuin)meubelen ontwerpt en produceert in 
Azië. De opvallende collecties staan voor kwaliteit, comfort en duurzaamheid. De marketing, sales en 
logistiek voor Nederland en de exportlanden worden centraal geregeld vanuit ons kantoor met magazijn 
in Dongen (Noord-Brabant). Dit doen wij in een informele sfeer met een gemotiveerd team. In dit bedrijf 
kom je te werken als fulltime magazijnmedewerker met veel afwisselende werkzaamheden. 
 

Wat ga je doen? 

• Je houdt je bezig de ontvangst, de opslag en het verzendklaar maken van onze tuinmeubelen; 
• Je verzamelt orders en maakt ze verzendklaar; 
• Je ontvangt klanten en transporteurs die meubels komen ophalen; 
• Je laadt uitgaande orders in vrachtwagens; 
• Je bent verantwoordelijk voor het (laten) ondertekenen van de vrachtbrieven; 
• Je bent verantwoordelijk voor het lossen van containers; 
• Je controleert alle inkomende én uitgaande tuinmeubels op hoeveelheid, kwaliteit en etikettering; 
• Je rapporteert over bijzonderheden of als iets niet klopt aan de leidinggevende; 
• Je bent verantwoordelijk voor de verwerking van retourzendingen; 
• Je maakt de goederen klaar voor opslag en zet ze op de juiste wijze veilig op hun plek; 
• Je bent verantwoordelijk voor het schoon en netjes houden van het magazijn. 

 
Kortom, jij gaat aan de slag als een allround magazijnmedewerker in een groeiende internationale 
organisatie. En je sportschool abonnement kun je wel opzeggen! Want hoewel je pompwagens en een 
heftruck gebruikt, ben je de hele dag in beweging. Het is dus van belang dat je dit werk goed aan kan.  
 

Functie-eisen: 

• Minimaal MBO werk- en denkniveau; 
• Je hebt een grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel en kunt zowel zelfstandig als in teamverband 

werken; 
• Je bent een pietje-precies die zijn zaakjes graag goed op orde heeft; 
• Je beschikt over een goede conditie en bent een echte doorpakker; 
• Je bent in het bezit van een geldig heftruckcertificaat; 
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B; 
• Je bent woonachtig in de regio Dongen. 

 
Aanbod: 

• Een leuke baan in een groeiende onderneming 
• Dienstverband voor 40 uur 
• Duur dienstverband minimaal 6 maanden 
• Een baan met verantwoordelijkheid en mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen 
• Een prettige informele werkomgeving met enthousiaste collega’s 
• Een marktconform salaris, passende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 
Geïnteresseerd? Stuur dan je motivatie met CV naar sollicitatie@applebee.nl 


