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Vacature Medewerker Logistiek

Gimeg Nederland B.V. is een gespecialiseerde groothandel in kampeer- en caravanaccessoires en sfeer-
verwarmingsproducten. Het bedrijf is sinds 1964 gevestigd in De Meern. Met ca. 7000 m2 magazijn verzorgen wij de 
verkoop van ca 13.000 artikelen. In De Meern is zowel showroom, kantoor en magazijn gevestigd. Vanuit ons magazijn 
worden dagelijks vele afnemers in de kampeer- en caravanbranche geleverd, alsmede Retail ketens als Gamma, Karwei, 
Formido en Intratuin.

Functie
Gimeg is een groeiend bedrijf en om deze groei in goede banen te leiden zijn wij op zoek naar nieuwe logistieke 
collega’s. Onze logistieke medewerkers werken in een leuk en jong team om samen de klanten van Gimeg goed 
en tijdig te bedienen. Werkzaamheden omvatten voornamelijk het verzamelen en verzendklaar maken van orders. 
Op termijn is uitbreiding naar andere taken en deelname aan projecten om onze prestaties te verbeteren mogelijk. 
Vanwege het assortiment van Gimeg dat in grote volumes verkocht wordt in de eerste 7 maanden van het jaar, zal het 
in die periode ook noodzakelijk zijn om soms langere dagen te maken.

Wij zoeken dan ook;
• Een enthousiaste collega die graag in teamverband werkt
• Een aanpakker die fysieke werkzaamheden geen probleem vindt
• Geen 09.00 tot 17.00u mentaliteit
• Ervaring in logistiek is gewenst, certificaten van hef-/reachtruck is een pré

Wij bieden;
• Werk in een leuk en groeiend bedrijf waarin oog is voor gezondheid van de medewerker
• Marktconform salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring
• Gezellige collega’s en regelmatig een leuke activiteit met het bedrijf

Gimeg is een werkgever met oog voor de medewerkers. In onze kernwaarden HAPPY zijn aspecten als betrouwbaarheid, 
samenwerken en positieve houding opgenomen. Past dat bij jou en ben het lezen van deze vacature enthousiast 
geworden en zou je graag bij ons willen komen werken, stuur dan een motivatiebrief met CV naar:

i.zwezerijnen@gimeg.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

WIJ ZIJN OP ZOEK 

NAAR JOU!


