
                                                                                                       

Reachtruckchauffeur / magazijnmedewerker 

Werk jij graag in een logistiek proces? Ben jij een reachtruckchauffeur en ben je service gericht? 

Dan is deze afwisselende baan echt iets voor jou! 

Functieomschrijving: 

Voor versterking van ons magazijnteam is er ruimte voor een enthousiaste, sociale collega. Als 
magazijnmedewerker word je breed opgeleid om zelfstandig op de verschillende processen binnen 
het magazijn te kunnen werken. Dat houdt het werk afwisselend. Binnen ons productieproces wordt 
het ruw product ontvangen, gedroogd, geschoond, opgeslagen, gemengd, verpakt en uitgeleverd. 
Hierbij houden we de kwaliteit van ons product en onze service op een hoog niveau. Je komt te 

werken in ons magazijn van 20.000 m2 wat we pas hebben vergroot met 4.000 m2 magazijn en 
kantoor. Verder motiveren en ondersteunen we je graag om te ontdekken waar jij goed in bent en 

hoe je dat ook voor ons kunt inzetten.  

Deze functie kan ook als een BBL (gecombineerd werken en leren) leer/werkplek worden ingevuld.  

Je taken zijn: 

- Ontvangst en intern transport van product – halffabricaat en gereed product 
- Opslaan van ruw product – halffabricaat en gereed product in onze magazijnen 
- Gereed product plaatsen en ophalen met behulp van reachtruck in het nieuwe magazijn 
- Na opleiden werken aan diverse bewerkingsstappen en processen  

Wat breng je mee:  
 

- Een werk- en denkniveau MBO niveau 3 of je bent bereid dit te halen 
- Reachtruckcertificaat en enige ervaring is een pré 

- Een heftruckcertificaat of bereidheid om dit te behalen 

- Je beheerst de Nederlandse taal 
- Je werkt graag in teamverband  
- Van nature ben je sociaal, positief en energiek  
- Bij voorkeur ben je fulltime beschikbaar 

Wie zijn wij: 

DSV zaden Nederland B.V. is een succesvol, modern en dynamisch bedrijf. De belangrijkste 
activiteiten van DSV zaden Nederland zijn toegespitst op de veredeling, veldproductie, verwerking, 
productontwikkeling en marketing van agrarische gewassen. Met ons enthousiaste team, motiveren 
we elkaar om je te ontwikkelen en om het gezamenlijk ieder dag weer een beetje beter te doen.  

Wij bieden: 

Een fulltime aanstelling bij een internationaal opererend bedrijf. DSV zaden Nederland kenmerkt zich 
door een open bedrijfscultuur waarbij teamwork en persoonlijke ontwikkeling belangrijke 
kernwaarden zijn. DSV zaden Nederland heeft een bedrijfsregeling met een goed pakket aan 

arbeidsvoorwaarden. Salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring. 

Voor meer informatie: Jacko van der Maat, Productie Manager, 06-22237600. Onze 
website: www.dsv-zaden.nl 

Denk jij, “wat een toffe baan”  aarzel dan niet en maak je interesse kenbaar bij Silvy Beckers. 
Email: silvy.beckers@dsv-zaden.nl 
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