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Vacature 

Magazijnmedewerker 
 
Ook een baan die zich op één plek afspeelt kan toch ongelooflijk veelzijdig zijn. Zo’n baan is 
Magazijnmedewerker bij Holland Platforms. De basis van je werk is het dagelijks gereedzetten 
van orders en zorgdragen voor een nette uitstraling van het magazijn en onze 
verhuurmaterialen. Naast deze basiswerkzaamheden zal het ook regelmatig voorkomen dat je 
controles en reparaties uitvoert. Als het nodig is spring je zelfs bij in de montage en in de 
werkplaats. Alles bij elkaar heb je als Magazijnmedewerker een uitdagende en afwisselende 
baan. 
 

 
        

Wat jij meebrengt? 
✓ Je bent gemotiveerd 

✓ Je hebt aanleg voor techniek 

✓ Je weet je flexibel op te stellen en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit 

✓ Je bent in bezit van rijbewijs B 

✓ Je kent geen hoogtevrees 

✓ Je bent een teamspeler (dat is leuker voor iedereen en voor jou, en goed samenwerken is 
beter voor de veiligheid) 
 

Wat wij voor jou in gedachten hebben? 
✓ Een goed salaris 

✓ Een uitgebreide inwerkperiode en goede interne opleidingen 

✓ Een jaarlijkse bonus bij goed presteren 

✓ Een uitdagende en veelzijdige baan met veel afwisseling 

✓ Uitzicht op een vaste aanstelling 
 

Wat ga je zoal doen en wie is Holland Platforms? 
Als Magazijnmedewerker sta je in het hart van Holland Platforms. Vanuit ons pand in Nunspeet 
verhuren we — als enige specialist in Nederland — tijdelijke hangbruginstallaties. Dat doen we 
voor onder meer vastgoedonderhoudsbedrijven, gevelbeplatingsbedrijven, verhuurders en 
aannemers. We monteren, verplaatsen en demonteren ze voor onze klanten in heel Nederland 
én geven advies op maat. Als Magazijnmedewerker ben je lid van ons complete team en help je 
je collega’s bij het uitvoeren van hun montage-, verplaatsing- en demontagewerkzaamheden. 
Stel je een gewone dag voor bij Holland Platforms: 
• In de ochtend begin je met het lossen en sorteren van de materialen die retour zijn gekomen. 
• Vervolgens ga je bijvoorbeeld in kaart brengen welke materialen moeten worden vervangen of 

gerepareerd, en ga je bestellingen voor de volgende dag klaarzetten. 
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• In de middag verricht je bijvoorbeeld enige controles en reparaties, of help je bij de montage 
of in de werkplaats. 

• Aan het eind van de middag is er tijd om terugkerende monteurs te helpen met het inladen 
van de materialen die je in de ochtend al klaargezet hebt. 

• Tussendoor is er natuurlijk ook tijd voor koffie, lunch en een praatje, wat dacht je! 
 
Het magazijn speelt een onmisbare rol in de dagelijkse operatie bij Holland Platforms. Als 
Magazijnmedewerker heb je dus een bijzonder verantwoordelijke positie en is geen dag 
hetzelfde. 
 

Interesse? We spreken je dolgraag! 
Deze tekst is natuurlijk alleen een eerste schets van wat  
je baan inhoudt. Kom gewoon even praten en kijken, dan  
krijg je een nog completer beeld. Reageer met een e-mail  
aan info@hollandplatforms.com  
of bel Theo Wessel op 06-31691453. We zijn benieuwd! 
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