
W.A. Schuurman Beheer BV is de houdstermaatschappij van 5 dochterondernemingen met vestigingen in Alkmaar, Apeldoorn, Breda, Drachten, 
Enschede, Helmond, Roermond en Rotterdam. De dochterondernemingen zijn actief op het gebied van verkoop van elektrotechnische materialen, 
consumentenelektronica en keukens. Een van de belangrijkste taken van onze organisatie is het zorgen voor een juiste advisering en een optimale 
leveringsprestatie. Om dit te behalen werken wij met een team van gemotiveerde medewerkers die er dagelijks voor zorgt dat de klant naar 
tevredenheid wordt geholpen.

Voor ons centrale distributiecentrum in Alkmaar zijn we op zoek naar:

LOGISTIEK MEDEWERKERS
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde vaste medewerkers (full-time), maar ook oproepmedewerkers (b.v. na schooltijd tussen 14.00 en 18.30 uur) 
en vakantiemedewerkers. Wanneer het druk is wordt er van je verlangd dat je samen met je collega’s het werk afmaakt. 

Wat bieden wij jou? 
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
 conform CAO voor de Technische Groothandel
• Een prettige werksfeer in een informele organisatie 
 met 144 medewerk(st)ers
• Een aanstelling met uitzicht op een vast contract
• Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en trainingen
• Werken met en in een prettig team van specialisten 
 waarbij jouw inbreng belangrijk is

Profiel
• LBO/(v)MBO werk- en denkniveau
• Ervaring is niet noodzakelijk, motivatie des te meer
• Je bent pro actief en stressbestendig
• Je bent nauwkeurig
• Je bent flexibel met betrekking tot begin-eindtijd en overwerk
• Je bent zelfstandig en kunt in teamverband werken
• Geldig hef- en reachtruck certificaat is een pré 

Mogelijke werkzaamheden
• Het lossen van goederen uit de vrachtwagen
• Het inboeken van binnengekomen orders
• Het inruimen van goederen in het magazijn
• Het tellen van de voorraad
• Het picken van orders
• Het inpakken en verzendklaar maken van de orders  
• Indien je in het bezit bent van een geldig certificaat, dan kun je ook
 ingezet worden op werkzaamheden met een hef- en/of reachtruck

Reageren:
Mocht je naar aanleiding van deze vacature willen reageren dan 
verzoeken wij je de schriftelijke sollicitatie voorzien van CV
binnen 3 weken na plaatsingsdatum te richten aan: Schuurman Groep 
t.a.v. M. Heinsius, Postbus 109, 1800 AC  Alkmaar 
of per e-mail naar: mheinsius@schuurman.nl onder vermelding van 
“Vacature Logistiek Medewerker”
Wens je vooraf nadere informatie? 
Wens je vooraf nadere informatie dan kun je contact opnemen met de 
heer Edwin Tabak (Logistiek Manager), telefoonnummer 072-5412300
Meer informatie over onze organisatie vind je op: www.schuurman.nl 

www.linkedin.com/company/401131
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs


