
Wat hebben wij jou te bieden?
Als eerste een goede kop koffie tijdens een kennismakingsgesprek. Maar belangrijk is dat je komt te werken 
in een enthousiast en collegiaal team dat informeel met elkaar omgaat. Door onze aanhoudende groei zijn 
er steeds nieuwe kansen en mogelijkheden binnen de organisatie. Uiteraard krijg je de gelegenheid om 
opleidingen en cursussen te volgen. Daarnaast bieden wij je goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Samengevat geven wij jou de kans om persoonlijk en professioneel te groeien.

Heb je interesse?
Stuur je sollicitatie met CV naar: h.derksen@joostenkunststoffen.nl o.v.v. “vacature Logistiek medewerker”. 

Wie zijn wij?
Joosten Kunststoffen is de one-stop-shop voor de GWW-sector, groenbedrijven en (semi-) overheid. Het 
assortiment bestaat uit folie, geotextiel, geogrids, complete kunststof leidingsystemen, kunststof (half)
fabricaten, drainagesystemen, EPS constructies en producten voor groeiplaatsverbetering. Met vestigingen 
in Bemmel, Delft, Beverwijk en Goes en ons logistieke centrum in Bemmel bedienen wij heel Nederland. 
Kijk voor een indruk van ons assortiment, werkzaamheden en projecten op onze website: 
www.joostenkunststoffen.nl

KOM WERKEN BIJ DE GROOTSTE 
ONE-STOP-SHOP VOOR
DE GWW- EN GROENSECTOR

Wat ga je doen?
Je werkt in ons grootste filiaal en tevens logistiekcentrum in Bemmel. Tijdens je inwerkperiode leer je onze 
systemen, producten en werkwijzen kennen. Hierna ga je zelfstandig aan de slag met alle voorkomende 
magazijnwerkzaamheden zoals het laden en lossen van vrachtwagens, het verzamelen van orders en het 
controleren en verwerken van inkomende goederen.

Wat moet je hebben?
Wij hebben geen voorkeur voor een bepaalde opleiding, wij zoeken iemand die gewoon zin heeft om aan te 
pakken. Je hebt doorzettingsvermogen, je bent enthousiast, je hebt goede communicatieve vaardigheden 
en je bent secuur, flexibel, collegiaal en zelfstandig. Het is een pre wanneer je in het bezit bent van een geldig 
heftruck en reachtruck certificaat. 
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