
                                          
Vacature Magazijnmedewerkers (parttime) 

Wij zijn op zoek naar parttime Magazijnmedewerkers ter versterking van ons team. 

De functie 
Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste en gedreven magazijnmedewerker. Binnen AVN ben 
jij samen met je collega’s verantwoordelijk voor het verwerken van de inkomende en uitgaande 
goederenstroom. Dit houdt in dat je werkzaamheden verricht zoals orderpicken volgens pakbonnen, 
het controleren van de aantallen van inkomende goederen en het verzendklaar maken van uitgaande 
goederen. Tevens zal je kleding moeten voorzien van een logo door middel van een persmachine 
en/of borduurmachine.   

Je profiel 
Ben jij per direct (of op korte termijn) beschikbaar? Ben jij niet bang om de handen uit de mouwen te 

steken? Als je daarbij beschikt over de volgende kwalificaties zijn wij op zoek naar jou!  

 Een MBO diploma Logistiek 

 Spreekt vloeiend Nederlands 

 Secuur, flexibel en houdt van aanpakken 
 

Wij bieden 
 Een arbeidscontract met marktconforme voorwaarden 

 Een verantwoordelijke en afwisselende functie in een financieel gezond bedrijf 

 Een plek in een enthousiast en gemotiveerd team  

 

Over AVN 
Arbo Veiligheidscentrum Nederland (AVN) specialiseert zich als importeur en groothandel in levering 
van Persoonlijke Beschermingsmiddelen aan industrie, bouw, civiel technische sector, technische 
diensten, overheden, zorgsector en tal van andere organisaties en instellingen. 
Het leveringsprogramma wordt voortdurend aangepast aan de eisen en voorschriften uit de ARBO-
wetgeving, de wensen en ervaringen van onze klanten en uiteraard aan onze eigen inzichten. AVN 
onderscheidt zich op een groot aantal vlakken maar is in de branche leidend in service en 
klantvriendelijkheid. Daarnaast is AVN trots op zijn reputatie als solide partner en goede werkgever. 

 

Reageren 
Ben jij een betrokken teamspeler met een positieve instelling? Stuur dan snel je motivatiebrief, CV en 
foto naar: 
Arbo Veiligheidscentrum Nederland 
Diamantlaan 65 
2132 WV Hoofddorp 
t.a.v. Saskia Wagenaar 

Mailen naar  swagenaar@avn-ned.com mag natuurlijk ook.  www.avn-ned.com 
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