
Zoek jij een nieuwe uitdaging? 
 

Over APS 

APS Glass & Bar Supply is een groothandel non-food voor Horeca, B2B en Retail. Wij staan 

al jaren midden in de ontwikkeling van Horeca en lifestyle. APS inspireert horeca 

ondernemers, drankenmerken (B2B) en retail met eigenzinnige kwalitatief hoogstaande 

producten, snelle en goede service. APS ondersteunt en ontzorgt. 

 

Functie: Magazijn medewerker 

Jij als nieuwe magazijn medewerker komt te werken in het magazijn en in de showroom van 

APS. Je bent verantwoordelijk voor een correcte administratieve registratie van de ingaande 

en uitgaande goederenstroom. 

Als magazijn medewerker beheer je, samen met collega’s,  het magazijn en ben je 

verantwoordelijk voor het onderhoud binnen het magazijn en de bevoorrading van de 

showroom. Je onderhoudt contact met expediteurs voor ontvangst van goederen. Ook 

verzorg je zelf zendingen 

Wekelijks rapporteer je aan de operationeel manager en word je ook aangestuurd vanuit 

deze persoon. 

 

Taken en verantwoordelijkheden  

 

 Uitpakken, controleren, opruimen en verdelen van inkomende goederen 

 Verzamelen, verpakken en verzenden van alle voorkomende goederen 

 Postverwerking en afgifte op postkantoor 

 (mede) indelen / onderhouden magazijn 

 Onderhoud transportmiddelen 

 Bijhouden verpakkingsmateriaal 

 Contacten met expediteurs en verzorgen van zendingen 

 Opruimen van het magazijn en de showroom 

 Afvoeren van verpakkingsafval 

 Wanneer nodig het beleveren van de klant met de goederen met een voertuig 

(elektrische fiets, auto) van APS. 

 Overige werkzaamheden die in redelijkheid van de werknemer kunnen worden 

verwacht 

 

Deze functie vereist van jou het volgende 

 

VMBO/ MBO werk- en denkniveau of voldoende werkervaring in gelijkwaardige functie 

Goede kennis van de nederlandse taal 

Leergierig en initiatiefnemer 

Prestatie, klant en service gericht 

Positief ingesteld en brengt plezier op de werkvloer 

Niet bang om je handen uit de mouwen te steken. Jij bent een echte ‘Doener’! 

No nonsense mentaliteit 



Ervaring werken met een stapelaar is een pre 

In het bezit van Rijbewijs B 

 

 

 

 

Wij bieden: 

 

 Een toffe baan in een groeiend bedrijf met een open informele cultuur 

 Producttrainingen en mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en training 

 Een contract voor 7 maanden, met de intentie tot blijven. 

 Voorkeur voor 32/40-urige werkweek  

 Salaris conform ons personeelshandboek 

 Een gezellige VriMiBo met een goed gevulde bar! 

 


