
 

 

 

Vacature 
Allround Magazijnmedewerker  (m/v – 40 uur p/w) 

 

Wil jij werken aan hoogwaardige producten bij een gezonde, groeiende en 

toonaangevende organisatie? Ben jij een aanpakker en op zoek naar een plek 

waarin je jezelf kunt blijven ontwikkelen? Dan ben je bij Elpress in Boxmeer aan 

het juiste adres. Voor een afwisselende functie zijn wij namelijk op zoek naar 

een Medewerker magazijn (m/v) die structureel te werk gaat en allround 

inzetbaar is in ons Warehouse. Herken jij je in dit plaatje? Neem dan contact 

met ons op! 

 

Organisatie 

Elpress is dé toonaangevende producent op het gebied van industriële hygiëne. Onze 

focus ligt op het leveren van totaaloplossingen: klantgerichte hygiënesystemen, die op 

vakkundige wijze geïntegreerd worden in het bedrijfsproces. Door processen te 

vereenvoudigen en kennis te delen, kunnen we met een compleet productenpakket 

waarde toevoegen voor de klant. Deze klanten zijn vaak internationale en 

toonaangevende organisaties in de voedingsmiddelenindustrie, land- en tuinbouw en de 

zorg. 

 

Bedrijfscultuur 

Vanuit ons vernieuwde hoofdkantoor in Boxmeer wordt een internationale markt bediend, 

waardoor er een dynamische cultuur heerst. Door de diversiteit in ons personeelsbestand 

voelt eenieder zich bij dit familiebedrijf snel thuis. Innovatie en kwaliteit zijn de 

succesfactoren van Elpress, dit zie je dan ook direct terug in de cultuur van het bedrijf. 

Er wordt hard gewerkt om voorop te blijven lopen in de markt, maar ook plezier neemt 

een belangrijke plaats in binnen de organisatie. Elpress is een gezonde en hechte 

organisatie met veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. 

 

In het Warehouse werkt een relatief jong team met veel kennis en ervaring dagelijks 

samen om zowel de uitgaande goederen als inkomende goederen te verwerken. 

 

Functieomschrijving 

Wij zijn op zoek naar een Magazijnmedewerker/ Medewerker Warehouse. Als 

medewerker in het magazijn wordt je allround ingezet voor zowel inkomende- en 

uitgaande goederen, orders picken en verzendklaar maken van onze producten. 

 

Je werkt in ons moderne, lichte en ruim opgezette Warehouse, voorzien van alle 

gemakken om jouw werk goed te kunnen doen.  

 

Je werkzaamheden bestaan uit: 

• Het laden en lossen van goederen en het administratief verwerken daarvan 

• Het picken van orders 

• Het controleren van inkomende goederen 

• Het verzendklaar maken van orders 

 

  



 
 

 

 

 

 

Functie eisen: 

Om succesvol te zijn als Magazijnmedewerker bij Elpress herken je jezelf in het volgende 

profiel: 

• Je hebt minimaal een afgeronde MBO opleiding, bij voorkeur richting Logistiek 

• Je hebt (stage)ervaring in een vergelijkbare functie 

• Je hebt bij voorkeur een heftruckcertificaat 

• Je bent bij voorkeur in het bezit van het VCA-basis diploma 

• Je hebt een servicegerichte houding 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Elpress biedt, naast een ruime en lichte werkplek en een leuk team, een mooie basis om 

je te ontwikkelen binnen een gezonde professionele organisatie. Daarnaast biedt Elpress 

uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in lijn met je ervaring zoals een 

marktconform salaris, pensioenopbouw en mogelijkheid tot het volgen van cursussen en 

opleidingen. 

 

Deze functie is in dagdienst, afwisselend van 7.00u tot 16.00u, 7.30u tot 16.30u of 8.00u 

tot 17.00u. 

 

Denk jij dat je over de juiste kennis en houding beschikt om samen met ons verder te 

bouwen aan de toekomst van Elpress, stuur dan je motivatiebrief met CV naar: 

 

Elpress BV 

t.a.v. afdeling HRM 

E: hrm@elpress.nl 

T: 0485-516969 


