
 

 
Gezocht: Fulltime Order Fulfilment Specialist 
 
Ben jij order Picker of warehousemedewerker en opzoek naar een tweede stap of derde stap  
in jouw carrière? Spreek en schrijf je Nederlands en Engels en kent Microsoft Office geen 
geheimen voor je?  Heb je ervaring in een fulfilment center of e-commerce gericht warehouse?  
Gaat jouw hart sneller kloppen van de belofte: vandaag besteld, morgen in huis? Ben je niet  
bang om zelf de handen uit de mouwen te steken indien er snel moet worden geschakeld? Dan  
is Rotom Nederland B.V. opzoek naar jou! 

 
Wat mag je gaan doen? 
- Dagelijkse verwerking webshoporders en Inter-company orders;   
- Communicatie omtrent afwijkingen op orders zoals out of stock etc. per e-mail of telefoon 

met de collega’s binnen Europa; 
- In samenspraak met de voorman bepalen van de prioriteiten die er dagelijks liggen en 

fungeren als eerste aanspreekpunt voor het warehouse;  
- Het gereed maken van transportdocumenten en contact houden met transportpartners; 
- Indien nodig zelf op de reachtruck stappen om mee te helpen met de verwerking van orders. 

 
Wie ben jij? 
- Je hebt een ‘hands-on’ mentaliteit, bent stressbestendig en weet onder druk de juiste 

keuzes te maken; 
- Je bent bekend met Microsoft Office (Outlook, Excel en Word); 
- Je spreekt en schrijft Nederlands en Engels; 
- Je bent in het bezit van een geldig heftruck/reachtruck certificaat; 
- Bij voorkeur woonachtig in regio Eindhoven; 
- Fulltime per week beschikbaar in dagdiensten. 

 
Wat bieden wij? 
- Een contract direct bij Rotom, met uitzicht op een vast dienstverband; 
- Goede arbeidsvoorwaarden (telefoon, laptop, fruit op het werk etc.); 
- Een cultuur die zich laat omschrijven als informeel, laagdrempelig en nuchter; 
- Onderdeel worden van een hecht warehouse team van 6 collega’s waarin teamwork 

centraal staat; 
- Verantwoordelijkheid vanaf dag 1; 
- Een functie binnen een groeiende organisatie. 

 
Mocht je vragen hebben over deze functie kun je contact opnemen met Bas Verhees, Manager 
operations: bas.verhees@rotom.nl.  
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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. Binnen Rotom concerteert het warehouse (Blauwe 
Loods) zich voornamelijk op de verhuur van rolcontainers en industrieboxen, de verkoop van 
producten die zijn besteld via onze webshop en de bevoorrading van de warehouses verspreid 
over de rest van Europa.  
 
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. 
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