
Groei mee met een sterk merk!
DFW Europe  maakt  een  sterke  groei  door  op  het  gebied  van  crematie  installaties  en

toebehoren.  Nationaal  en  internationaal  vallen  de  kwaliteit  en  de  innovaties  op.  DFW

Europe staat  voor  een sterk merk,  waar  kennis,  inzicht  en ervaring  hebben geleid  tot

succes. Onze vakkennis, gecombineerd met onze innovatieve slagkracht, maken het dat wij

grote internationale bedrijven tot onze klanten mogen rekenen. Om ook in de toekomst

topkwaliteit te kunnen blijven leveren, zoeken wij versterking van ons team.

Wij zijn op zoek naar een magazijn 
medewerk(st)er

Werkzaamheden:

Je  gaat  aan  het  werk  bij  ons  in  het  magazijn  in  Broek  op  Langedijk.  Als  magazijn

medewerk(st)er hou je je bezig met verschillende zaken. Je houdt het magazijn netjes en

de voorraad op orde. Je ontvangt en verwerkt binnenkomende goederen en zet spullen

klaar  voor onze monteurs op aangeven van onze werkvoorbereider of projectleider.  Je

pakt orders in en zet deze verzendklaar.  Je helpt met het lossen/laden van goederen.

Tevens hou je het groen rondom het pand bij en zet je bij afwezigheid van onze gast

vrouw  koffie  en  thee  voor  je  collega’s.  Bij  voorkeur  werk

je 5 ochtenden in de week. Gezien de functie is het belangrijk dat je vlot en accuraat kunt

werken. 

Wij vragen
 Je werkt secuur en nauwkeurig

 Een flexibele instelling

 Woonachtig in de regio Broek op Langedijk 

 Teamspirit: Jij bent vriendelijk, betrouwbaar, oplossingsgericht en hebt een positieve instelling

 Rijbewijs B 

 Heftruckcertificaat

 Goede beheersing van de Nederlandse taal

Wij bieden
 Een goede werksfeer in een leuk team

 Werktijden van 08.00 tot 12.30 uur (bespreekbaar)

 Uitstekende arbeidsvoorwaarden op basis van leeftijd en werkervaring

 Cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf



Je schriftelijke sollicitatie met CV, kun je richten aan:

DFW Europe BV t.a.v. mevrouw E. Peekel, Dulleweg 43, 

1721 PM Broek op Langedijk  of via de mail: 

edith.peekel@dfweurope.com. Voor meer informatie kun 

je bellen naar Edith Peekel, tel: 0226 342909

Deze vacature is terug te vinden via onderstaande link: 

https://dfweurope.com/nl/vacatures/ 

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