
    
 

 

Gezocht: Fulltime Meewerkend Voorman Warehouse 
 
Wil jij een afwisselende functie in het warehouse van Rotom? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Rotom groeit en daarom zoeken wij versterking in het magazijn. 
 
Jouw taken zijn als volgt: 

- Plannen van verschillende werkzaamheden in het warehouse in relatie tot assemblage 
en projectorders 

- Het aansturen van verschillende medewerkers binnen het warehouse  
- Inrichting van het warehouse 
- Inbound en outbound van diverse goederen 
- De administratieve verwerking van goederenstroom en werkzaamheden 
- Je draagt zorg voor de algemene verzorging en het onderhoud van het magazijn 
- Het mee vormgeven van het warehouse in relatie tot de verwachte groei van de 

webshop 
 
Wat vragen wij van jou? 

- Je hebt enige jaren ervaring in een vergelijkbare functie 
- Je bent in het bezit van een geldig heftruck / reachtruck certificaat 
- Je weet mensen te motiveren en te stimuleren in hun werkzaamheden 
- Je werkt nauwkeurig en weet van aanpakken 
- Ervaring met administratieve werkzaamheden binnen een ERP systeem 
- Je bent flexibel en voelt je thuis in een klein team 
- Woonachtig in regio Eindhoven 

 
Wie zijn wij? 
Rotom Europe is een internationale organisatie gericht op de verkoop van logistieke middelen 
voor transport en opslag. Zo voorzien wij onze klanten van bijvoorbeeld houten pallets, 
rolcontainers en metalen stapelbakken. Op onze vestigingen in Son en Maasbracht worden 
onder andere de houten pallets gemaakt. Werken bij Rotom betekent werken bij een groeiende 
organisatie waar het belangrijk wordt gevonden om te investeren in de medewerkers en de 
techniek. 
 
Wat bieden wij? 

 Een cultuur die zich laat omschrijven als informeel, laagdrempelig en nuchter 

 Werken in een schone werkomgeving  

 Uitzicht op een vast contract bij Rotom 

 Goede arbeidsvoorwaarden 

 Een functie binnen een groeiende organisatie 
 
Wil jij werken in een internationale organisatie met groeiambities? Stuur dan jouw  
CV bij voorkeur aangevuld met motivatie naar Eline van der Linden per email hrm@rotom.eu. 
 
Meer info over Rotom Nederland B.V., zie www.rotom.nl. 
 
 


