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LOGISTIEK MEDEWERKER MAGAZIJN 
 

Heb jij logistieke ervaring en zoek je een fulltimebaan in de logistiek? Wordt dan logistiek 

medewerker bij Broere Beregening in Waddinxveen!  

WAT GA JE DOEN BIJ BROERE? 

Als logistiek medewerker ben jij verantwoordelijk voor het compleet maken van orders en zorg je 

dat deze klaar staan voor expeditie. Hiernaast ben je verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen 

van goederen en zal je deze op de juiste manier op voorraad zetten en inboeken in ons ERP 

systeem. Jij zal zorgdragen voor de continuïteit van ons voorraadsysteem zodat al onze klanten 

tijdig kunnen worden bevoorraad. Hiernaast zul je regelmatig klanten aan de balie helpen met 

kleine verkopen. 

WAAROM JIJ MOET SOLLICITEREN? 

Jij wordt bij Broere Beregening een belangrijke schakel tussen verkoop en expeditie door het 

organiseren en gereedmaken van de materialen voor projecten en orders. 

Hiernaast ben je communicatief sterk, beschikt van nature over een onderzoekende instelling en 

durft door te vragen. Je bent flexibel, stelt prioriteiten en schakelt makkelijk in je werkzaamheden.  

 

Wat is jouw achtergrond? 

• Je bent punctueel en uiterst nauwkeurig 

• Je hebt ervaring met computers 

• Je bent communicatief sterk 

• Je hebt een Hands-on mentaliteit en je bent stressbestendig 

• Bij voorkeur woonachtig in de regio Gouda 

Bij voorkeur heb je: 

• Rijbewijs B 

WIJ ZIJN BROERE! 

Nederland loopt voor op de wereld als het om land en tuinbouw en techniek gaat en jij loopt met 

Broere voorop in Nederland. Wij werken aan de meest moderne irrigatieprojecten in land en 

tuinbouw. 

WAT KUN JE VAN BROERE VERWACHTEN? 

Wij dragen graag goede zorg voor onze mensen en vinden het dan ook belangrijk dat jij als 

werknemer met plezier naar je werk gaat, jezelf gewaardeerd voelt en dat je werk doet wat je leuk 
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vindt en waar je goed in bent. Wanneer jij jezelf wilt ontwikkelen, krijg je hiervoor alle kans en 

ondersteuning en gaan wij graag het gesprek met je aan over opleidingen en 

doorgroeimogelijkheden. Dan is het vervolgens aan jou om jezelf te bewijzen! 

Naast hard werken vinden we het belangrijk dat we plezier in ons werk hebben. Wij hebben een 

actieve personeelsvereniging van waaruit regelmatig gezellige uitjes worden georganiseerd en op 

vrijdag sluiten wij de week af met een borrel in onze kantine of op het terras. 

Uiteraard vinden we het belangrijk dat je goed kunt leven van het werk dat je doet. Wij bieden je 

daarom naast een uitdagende en afwisselende functie in een enthousiast team: 

• Een marktconform salaris op basis van opleiding en ervaring; 

• Prima secundaire arbeidsvoorwaarden; 

• 25 vakantiedagen en 13 ATV dagen; 

• Pensioenbijdrage volgens de CAO Metaal en Techniek; 

• Door gestage groei kunnen wij bij goed functioneren een vast contract aanbieden 

INTERESSE? 
Wij kijken met veel enthousiasme uit naar jouw sollicitatie. Stuur je CV en motivatiebrief naar arie-

jan@broereberegening.nl Voor vragen of meer informatie over deze vacature kun je contact 

opnemen met Arie-Jan Broere via telefoonnummer 0182 - 394496. 


