
Als Magazijnmedewerker bij ALSO ben je met name betrokken bij de fysieke afhandeling van goederen. Er worden 
handelingen uitgevoerd die te maken hebben met het verzamelen en het verzendklaar maken van goederen. Voor 
het uitvoeren van de werkzaamheden kan ook gebruik worden gemaakt van interne elektrische transportmiddelen. De 
werktijden zijn van 12.30 tot 21.00 uur, werkzaamheden vinden plaats in ons Warehouse in Montfoort.

De magazijn medewerker legt verantwoording af aan de (assistent) Warehouse Manager.

Je houdt Je o.a. bezig met: 
 � het verzamelen en verzenden van goederen;
 � het uitvoeren van controlewerkzaamheden;
 � het uitvoeren van eenvoudige administratieve 

handelingen;
 � het verzorgen van diverse ondersteunende 

handelingen.
 
Je beschikt over:
 � enkele jaren werkervaring in soortgelijke functie; 
 � uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel 

mondeling als schriftelijk;
 � ervaring met warehouse management systeem is 

een pre; 
 � een heftruckcertificaat. 

 
 
 
 

 �

Je bent:
 � pro-actief;
 � flexibel;
 � service- en klantgericht;
 � initiatiefrijk en zelfstandig;
 � een teamplayer. 

 

WiJ bieden Je:
 � een zeer zelfstandige en uitdagende fulltime baan;
 � goede arbeidsvoorwaarden;
 � pensioenvoorziening;
 � een marktconform salaris;
 � prettige werksfeer in een professioneel, collegiaal en 

gemotiveerd team. 
 
 

magazijnmedewerker 
ALSO Nederland B.V.

ALSO Nederland is onderdeel van de ALSO Holding AG met vestigingen in 15 Europese landen. 
Met een omzet van € 8,0 miljard is ALSO de nummer 3 IT-B2B Marketplace. Naast de sterke positie op domeinen als 
IT, Telecommunicatie en Consumentenelektronica, beschikt ALSO over een unieke Cloud Marketplace die volledig in 

eigen beheer is. ALSO brengt toegevoegde waarde in een veranderende IT-markt en 
groeit hierdoor erg hard, waardoor we op zoek zijn naar nieuwe collega’s.

Wil je meer weten of direct solliciteren? Bel dan voor meer informatie of stuur een sollicitatiebrief met CV naar:
ALSO Nederland B.V. | t.a.v. Karin Goedemans | Postbus 110 | 6500 AC NIJMEGEN

E-mail: sollicitaties@also.com | 024 - 3333 250


