
 
 
 

Magazijnmedewerker 

Onderdeel worden van een van de snelstgroeiende families van Nederland? Vanaf 26 juli 
gaan we verhuizen naar ons nieuwe pand in Breda. Samen met al jouw nieuwe collega-
magazijnmedewerkers ga je een nieuw proces beginnen. Hoe vet is dat? Wat het werk 

inhoudt? Dat vind je hieronder! 
 

Wat bieden wij jou:  

• Een salaris van €10,41 per uur (vanaf 21 jaar) 
• Reiskostenvergoeding 
• Werktijden tussen 06:00 & 21:00 
• Een werkweek tussen maandag tot en met zaterdag 
• Volop opleidings- en doorgroeimogelijkheden 
• Een gezellige werkomgeving met collega’s 

 

Wie ben jij 

Als magazijnmedewerker ben je flexibel beschikbaar. Ben jij in de ochtenddienst & 
avonddienst beschikbaar? Daarnaast: 

• Je spreekt Nederlands of Engels 
• Je hebt eigen vervoer om bij Homerr te komen.  
• Je bent in de mogelijkheid om een VOG aan te vragen.  

  

Wat ga je doen:  

Als magazijnmedewerker bij Homerr ga je voornamelijk pakketjes scannen en sorteren. Het 
gaat vaak om wat lichtere pakketjes. Denk hierbij aan kleding van o.a. Vinted of Zalando. 
Maar vergis je niet, alle pakketten samen kunnen wel veel wegen! Op onze afdeling heb je 
verschillende tafels waar je de pakketten scant. Vervolgens zet je de pakketten op de 
loopband. Daarna zorgt een andere collega ervoor dat de pakketten in de juiste rolcontainer 
terecht komt. Als laatste moeten de rolcontainers nog op de juiste plaats gezet worden. 
Lekker in beweging en zo haal je makkelijk je dagelijkse aantal stappen! Teamwork! 
Hierdoor zorgen we er samen voor dat het juiste pakket bij het juiste adres aankomt! 
 

Waar ga je werken:  

Jij gaat werken bij één van de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Homerr staat voor 
duurzame eenvoudige pakketbezorging. Inmiddels is Homerr het op twee na grootste 
pakketpunten netwerk van Nederland. Daarnaast is Homerr nog lang niet klaar met groeien. 
Groei jij met ons mee? Jij, als magazijnmedewerker, komt terecht in het nieuwe 
distributiecentrum in Breda!  Handig voor jou, slim voor de wereld! 
 

Sollicitatie:  

Solliciteer snel! We zijn namelijk per direct op zoek naar magazijnmedewerkers. Solliciteren 
kun je via deze link. Heb je eerst nog wat vragen? Geen probleem! Je kunt ons bereiken via 
Whatsapp of via de mail. Bellen mag natuurlijk ook! Tot snel! 
 

https://www.tempo-team.nl/vacatures/474800/magazijnmedewerker?position=3&filter=nee&listingType=regular&zoekterm=homerr&locatie=Breda&afstand=10&pagina=1

