
 
 

Logistiek medewerker/ magazijn medewerker 

KijkDaan bv, Almere 

Ben jij op zoek naar een veelzijdige functie waarbij je alle mogelijkheden krijgt om je te 
ontwikkelen? En lijkt het je leuk om onderdeel te zijn van een kleine organisatie met een 
familiecultuur? 

Bekijk onderstaande vacature en solliciteer direct! 

Over Ons 

Onder KijkDaan bv hangen een 6-tal Labels. Belangrijkste zijn de webwinkels 
partytentplaza.nl, biertafelplaza.nl en goedkope-verandazeilen.nl 

Grofweg bestaat het assortiment uit tent- en overkapping oplossingen, event meubilair en 
verandazeilen. 

Inmiddels bestaan we 15 jaar en bedienen de markt volledig vanuit Almere. Hier hebben we 
zowel kantoor, showroom, als ons magazijn (5000m2). Naast een brede groep zakelijke 
klanten, kunnen ook particulieren bij ons terecht. 

In Almere werken 5 medewerkers in vaste dienst en huren we soms tijdelijke collega’s in. 
Binnen zo’n klein team heeft iedereen een zeer brede functie. Er heerst een informele sfeer. 

Algemeen functieprofiel 

Huidige vacature betreft een instap-/ doorgroeifunctie, waarbij de medewerker zich binnen 
afzienbare tijd alle aspecten van het assortiment en de logistieke goederenstroom eigen kan 
maken. 

Naast verantwoordelijkheid voor het magazijn (meer dan 3000 palletplaatsen) en expeditie 
ruimte is medewerker verantwoordelijk voor de orderpicking, verzendklaar maken van de 
orders en coördinatie van het uitgaand transport (pallettransport /koeriers en pakketdiensten). 
Daarnaast het lossen van binnenkomende goederen. 

Gegeven het seizoen patroon van de activiteiten zullen accenten waar je het drukst mee bent 
door het jaar verschuiven. 

Voor de organisatie als geheel is dit een sleutelfunctie, die naast fysieke fitheid, discipline, 
concentratie, zelfstandigheid en een “doorpakmentaliteit” vergt. 



 
 

Wat ga je doen? 

Om functie goed in te vullen dien je binnen afzienbare tijd alle producten en onderdelen 
scherp op het netvlies te hebben. We zullen veel tijd investeren in product- en proceskennis. 
Hoe sneller je het bedrijf echt kent, hoe sneller je zelfstandig actief kan zijn. 

Je bent verantwoordelijk voor alles wat door de magazijnen heen gaat. 

Zoals controle inkomende goederen, begeleiden van lossen van containers en trailers, 
stellingen vullen, orderpicking en verzendklaar maken van goederen voor distributie. 

 Met ca 3000 palletplaatsen vraagt dit structuur, accuratesse en netheid. Maar ook de nodige 
“trots” om dit in goede banen te leiden. Dit is jouw “winkel”. 

Doordat we een klein efficiënt bedrijf zijn doe je al snel andere dingen bij afwezigheid/ 
vakanties van collega’s. Niet alle taken zijn overigens te vangen in een korte 
taakomschrijving.  

Wie zoeken wij? 

Wij geloven “wat goed is komt snel”. Wij denken dat deze functie, die al snel doorgroei naar 
inkoop of binnendienst kan bieden, voldoende uitdaging biedt. 

Je hebt een MBO werk en denkniveau. Je komst net van school of hebt al een aantal jaar 
werkervaring. 

Woont binnen een straal van 20 km van Almere. 

Heftruckervaring is handig maar niet noodzakelijk. Cursus is zo gedaan. 

Je bent enthousiast, assertief, kan goed zelfstandig werken, een aanpakker en een opgeruimde 
persoonlijkheid. 

Je moet je makkelijk binnen het team kunnen bewegen 

Rijbewijs B is een pre 

Wat bieden wij? 

Een zeer verantwoordelijke dynamische functie waarbij je alle aspecten van groeiend 

internet-retailbedrijf meekrijgt en je alle ruimte krijgt je op een breed vlak te 

ontwikkelen. 

Functie betreft 40 uur / per week.  
 
Wil je solliciteren? 
Stuur motivatiebrief + foto en CV naar danielle@partytentplaza.nl 


