
Vacature: Warehouse Operator / Magazijnmedewerker (fulltime) 

Walraven is een internationaal familiebedrijf waar dagelijks ruim 1200 medewerkers vol trots 
en passie werken voor onze klanten; duizenden installatiebedrijven verspreid over de hele 
wereld. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Nederland, Mijdrecht en wij hebben productie- en 
verkoopvestigingen in 20 landen.  

Walraven is uniek vanwege haar sociale en ondernemende karakter. Mensen staan centraal 
en zijn ons belangrijkste kapitaal. Kansen in de markt worden gezien en benut, waarbij de 
risico’s zorgvuldig in kaart worden gebracht.   

 Voor ons logistieke team zijn wij op zoek naar een:  

Warehouse Operator / Magazijnmedewerker  (fulltime)  

die ervaring heeft met het werken in een magazijn of logistieke omgeving.  

 De afdeling verzorgt zendingen vanuit het centrale magazijn in Mijdrecht naar de lokale 
Walraven magazijnen wereldwijd én levert directe orders uit naar eindklanten in Nederland, 
Scandinavië en exportlanden.   

De werkzaamheden omvatten verschillende logistieke disciplines, waarbij de mogelijkheid 
bestaat dat je je specialiseert in bepaalde werkgebieden en toch breed inzetbaar blijft om 
van proces te wisselen als de werkdruk dat vereist.   

Wat houdt je werk in:  

• Veiligheid voorop: Het in acht nemen van de voorgeschreven 
veiligheidsmaatregelen, dragen van PBM’s en het melden van onveilige situaties  

• Lossen vrachtwagens: Het ontvangen van chauffeurs, het lossen van goederen en 
deze op de daarvoor bestemde plaats klaarzetten voor inslagvoorbereiding  

• Inslagvoorbereiding: Het maken van ontvangstmeldingen in het ERP systeem aan 
de hand van inkoopopdrachten om vervolgens de goederen te verdelen, uit te zoeken 
en naar de inslaglocatie te brengen  

• Inslag: Het verplaatsen van inkomende producten van de inslaglocatie naar de juiste 
opslaglocatie in het magazijn gereed product  

• Kwaliteit: Het uitvoeren van kwaliteitscontroles op de inkomende producten, zoals: 
de juistheid van het artikel, het aantal en eventuele schades of gebreken  

• Cyclisch tellen: Het uitvoeren en verwerken van een cyclische telling ten behoeve 
van een accurate voorraadadministratie  

• Genereren en verdelen van magazijnorders: Het uitdraaien en controleren van de 
magazijnorders en de onderliggende pickopdrachten per type heftruck. De orders 
worden verdeeld door de Senior Warehouse operator  

• Orderpicken: Het verzamelen van de juiste artikelen uit het magazijn om een 
klantorder te kunnen vervullen door gebruik te maken van verschillende typen rijdend 
materieel: heftruck, orderpicker, combitruck of vierwegtruck  



• Verzendklaar maken: Het verzendklaar maken van de gepickte orders (plastic 
sealen / stapelen / voorzien van labels en documenten) en het registreren van de 
juiste verzendgegevens (aantal colli / aantal pallets / gewicht / volume)  

• Interne communicatie: Het afstemmen met collega’s van Shipping, Sourcing en 
Sales over onder andere de transportplanning en onderzoek klachten  

• Laden vrachtwagens: Het begeleiden van chauffeurs en het op de juiste wijze 
beladen van vrachtauto’s  

• Orde en netheid: Het op orde en netjes houden van de werkomgeving (vloer, 
werkbank) en het rijdend materieel  

Je gaat werken in een ervaren en dynamisch team. Zij zullen je in no-time opnemen in de 
groep, je wegwijs maken in het bedrijf en je de kneepjes van het vak leren, zodat je snel aan 
de slag kunt.  

Ben je:  

• Breed inzetbaar om verschillende logistieke disciplines uit te voeren;  
• Flexibel; bereid tot werken in verschoven diensten;   
• In bezit van heftruckcertificaat of bereid een cursus te doen;   
• Een teamplayer;  
• Een aanpakker;  
• Leergierig;  
• En ga jij precies en zorgvuldig te werk?  

 Werken bij Walraven betekent werken in een trots bedrijf met de kernwaarden betrouwbaar, 
betrokken, no-nonsense, inventief en ondernemend. Een ambitieuze, financieel gezonde en 
stabiele omgeving, een goede beloning, veel vrije dagen en stimulerende mogelijkheden 
voor ontwikkeling zijn zo maar een paar aspecten waar wij je graag meer over vertellen.  

Zie jij jezelf dit doen en denk je dat je bij ons past of heb je vragen? Neem dan contact op 
met Erik Straathof via onderstaande contactgegevens.  

Walraven 
Industrieweg 5 

3641 RK Mijdrecht 
T: 0297  233000 
M: 06 205 46 135 

E: erik.straathof@walraven.com 
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