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Heb je eerder in de logistiek gewerkt en is dit goed bevallen? 
Dan hebben een afwisselende en fulltime baan voor jou!  
Wij zijn voor ons magazijn in Oirschot namelijk op zoek naar een logistiek medewerker. 

Als jij fysiek werk zoals tillen, sjouwen en veel lopen kunt uitvoeren en enige kennis hebt 
van Microsoft Office, ben jij de persoon die wij graag willen als collega. 
Jouw voornaamste taak als logistiek medewerker is het orderpicken van reinigingsmachines 
en onderdelen in ons magazijn.  

Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor het: 
• Verzendklaar maken van orders
• Uitsorteren en natellen van goederen 
• Laden en lossen van goederen
• Producten op juiste locatie zetten (indien nodig m.b.v. de heftruck)

Werktijden
Je werkt van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 17.00 uur

Wie is Cleanfix Benelux B.V.?
Wij zijn een 100% dochteronderneming van de Zwitserse fabriek Cleanfix Reinigungssysteme 
AG. In de fabriek worden sinds 1976  reinigingsmachines voor de professionele schoonmaak-
markt gemaakt. 
Wij zijn importeur van Cleanfix reinigingsmachines, accessoires en onderdelen voor België, 
Nederland en Luxemburg. Via een uitgebreid dealernetwerk worden de machines naar de 
klanten gedistribueerd.

Wat willen we van je? 
• Beschikbaarheid van 40 uur per week
• Het liefst per direct aan de slag 
• Zelfstandig werken en een groot verantwoordelijkheidsgevoel
• In staat om fysiek werk te verrichten, zoals tillen, veel lopen en staan
• In bezit van een heftruckcertificaat (indien niet, dan bieden wij dit aan)
• Basis computervaardigheden, waaronder kennis van Microsoft Office applicaties 
 (Word, Excel)
• Beheersing van de Nederlandse in woord en geschrift 
• In staat om nauwkeurig te werken met oog voor detail
• Woonachtig in omgeving van Oirschot

Wat bieden we? 
• Marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden
• Vaste baan van 40 uur,  in dagdienst
• Werkkleding en – schoenen
• Goede sfeer op de werkvloer

Ben je enthousiast geworden bij het lezen van deze vacature? 
Stuur dan een mail naar : info@cleanfix.nl of bel naar 0499-550033 
en vraag naar Lian Adelaars. 

Logistiek Medewerker

Cleanfix Benelux is een 100% dochter onderneming van Cleanfix Reinigungssysteme AG. Hier wordt een compleet 
assortiment aan reinigingsmachines geproduceerd. Wij werken met een eigen service- en onderhoudsdienst.


