Multitubes in Wormerveer is the only producer of plastic tubes in the Benelux. With over
140 employees and branches in the Netherlands and Belgium, we are one of Europe’s
market leaders. You will find our products in virtually every hardware store, supermarket,
drugstore and pharmacy.

Due to the expansion of our fleet of machinery, we are looking for an:

ALL-ROUND
WAREHOUSE OPERATIVE
(Full time)
The role and who you are
Tasks consist of loading and unloading trucks, replenishing our machines, and
general warehouse management. We are seeking go-getters who enjoy working
as part of a team for this versatile and varied role. You are willing to work shifts and
ideally have experience of working in a warehouse. You are highly motivated, have
a sense of responsibility and collegiality. You are proficient in the Dutch or English
language. You live in Zaanstad or immediate surroundings.
What do we offer?
• A pleasant work environment in a rapidly growing company.
• The opportunity to work for a stable employer with the potential of
a permanent contract.
• Salary in line with market rates (depending on knowledge and experience).
• Career development and progression opportunities.

Interested in the vacancy? Then send your cover letter and C.V. to:
vacatures@multitubes.com
If you don’t meet one of the requirements listed above but are still convinced you are
the right person for this job, then don’t hesitate to contact us! For more information
about Multitubes, see our website: www.multitubes.com.

EXPERTS IN TUBEPACKAGING

MULTITUBES .COM

Multitubes in Wormerveer is de enige producent van kunststof tubes in de Benelux.
Met meer dan 140 medewerkers en vestigingen in Nederland en België, zijn wij een
van de marktleiders in Europa. Onze producten kom je tegen in bijna elke bouwmarkt,
supermarkt, drogisterij en apotheek.

Vanwege uitbreiding van ons machinepark zijn wij opzoek naar:

ALLROUND
MAGAZIJNMEDEWERKER
(full-time)
De functie en wie jij bent
De werkzaamheden bestaan uit het laden & lossen van vrachtwagens, bevoorrading
van onze machines en algemeen magazijnbeheer. Voor deze veelzijdige en
afwisselende functie zijn we op zoek naar aanpakkers die zich graag in teamverband
inzetten. Je bent bereid om in ploegendienst te werken en hebt bij voorkeur ervaring
met het werken in een magazijn. Je beschikt over een goede dosis motivatie,
verantwoordelijkheidsbesef en collegialiteit. Je beheerst de Nederlandse of Engelse
taal. Je woont in Zaanstad of in de directe omgeving ervan.
Wat bieden we jou?
• Een leuke werkomgeving in een snelgroeiend bedrijf.
• Werken voor een stabiele werkgever met uitzicht op een vast contract.
• Marktconform salaris (afhankelijk van kennis en ervaring).
• Ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden van de functie.
Ben jij enthousiast geworden over de vacature? Stuur dan snel je motivatiebrief
en C.V. naar: vacatures@multitubes.com
Mocht je aan een van bovenstaande punten niet voldoen maar ben je er toch van
overtuigd dat jij wel de juiste persoon voor deze job bent aarzel dan niet alsnog
contact op te nemen! Voor meer informatie over Multitubes kun je kijken op onze
website: www.multitubes.com.
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