
 
 

magazijn medewerker 
locatie Amsterdam 

 

Wie zijn wij? 
 
vandaglas BV is een transformatie en distributienetwerk van bouwglas. In Nederland is het met vijf 
verkoopvestigingen (Amsterdam, Emmen, Almelo, Arnhem, Swalmen) en het productiebedrijf (Emmen) 
één van de grootste productie- en distributiebedrijven van isolatieglas, veiligheidsbeglazing, 
interieurbeglazing en glas specials.  

Binnen vandaglas vinden wij het belangrijk om een open en betrokken cultuur te creëren. Wanneer je aan 
de slag zou gaan bij ons, zal je merken dat er een ontspannen sfeer heerst onder collega’s. We zijn een 
platte organisatie, waar het heel normaal is om zo bij iemand binnen te lopen om een vraag te stellen of 
een praatje te maken. Samenwerken is het sleutelwoord! 
 
Jouw rol 
 
In de rol van Magazijn medewerker heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en vind je het niet erg 
om letterlijk en figuurlijk je handen uit de mouwen te steken. Je zorgt er samen met je collega`s voor dat 
het magazijn er altijd op en top bij staat. 
 
Wat draag jij bij? 
 
In de functie ben je verantwoordelijk voor een goed logistiek proces zodat het glas perfect, indien nodig, 
geproduceerd en verzonden worden. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor: 
 

 Goederen uitsorteren en op de juiste locatie wegzetten. 
 Goederen klaarzetten voor transport. 
 Kwaliteitscontrole en aantallencontrole. 
 Assisteren bij het laden van vrachtwagens.  

 
Profiel? 
 

 Minimaal MBO werk- en denkniveau. 
 Technische affiniteit. Je moet namelijk ook kunnen ondersteunen bij het snijden van het glas. 
 Bij voorkeur in het bezit van een geldig heftruck certificaat of bent bereid om deze te halen. 
 Je kan je fitness abonnement stop zetten want in deze functie moet je ook veel tillen. Het is dus 

belangrijk dat je fysiek in orde bent. 

Wat wij bieden? 

 Een uitdagende en afwisselende baan in een ambitieus glasbedrijf. 
 Ruimte voor eigen inbreng en ondernemerschap. 
 We zetten in op vitaliteit en dus mogelijkheden voor een fietsplan of korting op je 

fitnessabonnement. 
 25 vakantie dagen en 6.5 dag ADV (bij fulltime dienstverband). 
 Werknemerskorting voor eigen producten. 

 
Enthousiast over de vacature en herken jij jezelf in het profiel?  
Solliciteer snel en stuur je cv naar ruben.oleman@vandaglas.com en hopelijk heffen we gauw het glas 
op jouw nieuwe baan.  


