
Blom Interieurs is een no-nonsense familiebedrijf dat nationaal en internationaal opereert. We ont-
werpen en verzorgen projectinrichtingen in de hotellerie, short stay, recreatie, studentenhuisvesting 
en zorg. Onze ontwerpers verstaan de kunst een woonkamer, restaurant of een gezamenlijke 
ruimte zo te ontwerpen dat alles op zijn plek valt, zowel functionaliteit als sfeer. Een eigen lo-
gistiek team zorgt voor de complete inrichting en turn-key oplevering. Kortom: de projectinrich-
tingsbranche is een markt waar Blom Interieurs zich met veel plezier op begeeft. Vele opdracht-
gevers hebben op hun beurt al plezier beleefd aan de creatieve en deskundige blik van Blom. 
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Een superleuke job in een zeer dynamische werkomgeving én 
werken in een zeer enthousiast en gedreven team binnen een 
no-nonsense bedrijf, waar de lijnen kort zijn en alle kans wordt 
geboden voor eigen inbreng en ontwikkeling.

•	 Stressbestendig
•	 Gestructureerd denken en werken
•	 Oplossingsgerichte denk- en handelswijze
•	 Proactieve houding

Wat ga je doen?

magazijnmedewerker M/V (FULLTIME)

Als bovengenoemde functie jou 
op het lijf geschreven is, dan nodigen 
wij je uit om je sollicitatiebrief, voorzien 
van je C.V. te sturen naar:

Blom Interieurs
T.a.v. Janneke Engel
Postbus 295
8600 AG SNEEK
Mail: info@blominterieurs.nl
T: 0515 - 33 41 00

wat verwachten wij?

Ben jij de magazijnmedewerker
die wij zoeken?

•	 Reserveren van uit te leveren goederen
•	 Coderen en inboeken van binnengekomen goederen
•	 Verpakken en eventueel her verpakken van goederen
•	 Laden en lossen van transporten
•	 Ondersteuning bij de werkvoorbereiding
•	 Verzendklaar maken van orders
•	 Controleren van producten op o.a. kwaliteit, hoeveelheid en 

verpakking
•	 Uitvoeren van kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamhe-

den aan materieel
•	 Incidenteel leveren en monteren van goederen bij een klant •	 In bezit van relevante opleiding – bij voorkeur Transport & logistiek

•	 Minimaal MBO-niveau 4
•	 In bezit van rijbewijs
•	 In bezit van vrachtwagenrijbewijs (is een pré)
•	 Technische	affiniteit
•	 Kennis van Word en Excel
•	 Beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal 

Wat bieden wij?

profiel:

Ben jij een gestructureerde, oplossingsgerichte, persoonlijkheid die het 
beste presteert onder druk en de klant en de deadlines van de klanten 
centraal stelt? Dan zijn we wellicht een goede match!

bekijk onze 
vacaturevideo


