
	

 

 

 

VACATURE: MEDEWERK(ST)ER MAGAZIJN 32-40HR 

26-12-21 
Aangenaam, wij zijn Suit Up, makers van originele corporate fashion. Wij zijn er om werkend 
Europa gelukkiger te maken. Dat doen we door mensen op de werkvloer goed te kleden. Let’s 

Suit Up 
 

DE VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Voel jij je thuis in een dynamische omgeving met hardwerkende en gezellige collega’s? Ben je 

een aanpakker en een logistiek talent die graag achter de schermen werkzaam is? Wil jij de 
kwaliteit van onze organisatie waarborgen en onze klanten tot ambassadeurs maken, door op tijd 

te leveren en kwaliteit de realiseren? Als medewerk(st)er magazijn ben je een belangrijke schakel 

in onze organisatie. Jij zorgt dat onze klanten tijdig van bestellingen worden voorzien. De functie 
is voor minimaal 32 uur per week.  

 

WERKZAAMHEDEN 

• Ontvangen van bestellingen en controleren op kwaliteit, hoeveelheid en verpakking  

• Inkomende goederen op voorraad boeken en toekennen aan klantorders 

• Goederen klaar maken voor borduren & vermakingen 

• (Her) Verpakken, sorteren en stickeren van goederen  

• Voorraad beheer 

• Opruimen en schoonhouden van het magazijn  

• Goederen aanmelden en klaar maken voor retourneren 

• Het logistieke proces volgen, knelpunten signaleren en verbeteren waar mogelijk  

 

WIE BEN JIJ? 

Een logistiek talent dat er een kick krijgt om op tijd in een dynamische omgeving leveringen klaar 
te maken.  Je hebt oog voor detail, weet goed overzicht te houden en raakt niet snel in de stress. 

Service heb je hoog in het vaandel, zowel naar collega’s als naar klanten, ziet kansen voor 

verbeteringen en wilt deze dolgraag in de praktijk brengen. 
 

• Je hebt een MBO+ werk en -denkniveau en ervaring op het gebied van logistiek  

• Je hebt ervaring met systemen, ERP/logistiek pakket en programma’s (Word, Excel) 

• Een aanpakker, autodidact, die doorgaat tot een resultaat behaald is 

• Je bent erg goed in plannen en organiseren, deadlines motiveren je 

• Je spreekt en schrijft zowel Nederlands als Engels 

• Je hebt zicht op processen en kan deze ook op eigen initiatief verbeteren 

 

WIE ZIJN WIJ? 

Makers van moderne bedrijfskleding, dat zijn wij. Wij geloven dat wanneer een medewerker goed 
gekleed en gestyled is iemand pas echt gelukkig kan zijn op de werkvloer. Wij zorgen ervoor dat 

medewerkers toegang krijgen tot hun maximale potentie en zich gelukkig voelen tijdens werk. 
 

Ons team bestaat uit ongeveer 20 collega’s. Kom je bij ons werken dan worden wij je tweede 
familie. Onze kernwaarden zijn; integer, impact, passie. We doen wat we beloven, zijn proactief 

en altijd opzoek naar innovatie en hetgeen dat ons verbindt is onze passie voor mooie kleding. 

 



	

	

	

	

	

	

	

ONS AANBOD 

Suit Up bied je een informele, uitdagende en inspirerende bedrijfscultuur waar flexibiliteit, initiatief 
en pro-activiteit wordt gewaardeerd. Je komt terecht in een snelgroeiende organisatie met 

enthousiaste collega’s waarin je de mogelijkheid krijgt om jezelf te blijven ontwikkelen. Je salaris 
is marktconform.  

 

REAGEREN 

Solliciteer nu als jij interesse hebt in deze vacature! Je kunt je CV en overtuigende motivatie 
sturen naar info@suitupnow.nl onder vermelding van “Medewerk(st)er Magazijn”. 

 

Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen met Roel Mangnus, tel. 076-5328764. 
 

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

	

	

	

	

	


