
Wij zijn per direct op zoek naar een
Enthousiaste Magazijnmedewerker | 30-38 uur (M/V)
Functieomschrijving:
Als magazijnmedewerker vervul je een belangrijke rol in het team. Hier houd je je onder andere mee bezig:
• Alle voorkomende werkzaamheden in het magazijn, zoals ontvangst goederen, retouren en het periodiek tellen van de inventarisatielijsten
• Telefonisch contact met leveranciers, collega vestigingen en klanten
• Klaarzetten van orders voor onze klanten
• Zorgen dat het magazijn netjes en overzichtelijk is

Verantwoordelijk voor:
Wij zijn op zoek naar een magazijnmedewerker die fysiek werk leuk vindt, maar ook logisch kan nadenken. Wij werken niet op de  
automatische piloot, dus het is belangrijk dat je steeds beter de producten gaat herkennen aan de verpakkingen en artikelnummers.

Functie eisen:
• vmbo-t of MBO2 diploma (of hoger)
• In het bezit van rijbewijs B
• Goede beheersing van de Nederlandse taal (in woord en geschrift)
• klantgericht en enthousiast
• Woonachtig in de buurt van de vestiging in Harlingen

Waar kom je te werken?
Bij EP:Mensonides sta je er nooit alleen voor; je wordt onderdeel van de EP:familie en komt te werken  
in een klein en gezellig team. Samen met dit team ben je verantwoordelijk voor het succes van de  
vestiging. We heten je graag welkom!

EP:Mensonides is dé grootste elektronica en witgoed speciaalzaak van Friesland sinds 1978. Met de grootste belevingswinkel in Harlingen 
en winkels in Bolsward en Sneek. EP:Mensonides beschikt over een team van experts die de consument graag adviseert op het gebied van 
beeld, witgoed, geluid en klein huishoudelijk apparatuur. Kwaliteit en service staan bij ons hoog in het vaandel.

Solliciteren
Ben je geïnteresseerd en/of nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? Twijfel niet en stuur je CV naar: menno@epmensonides.nl

WIJ ZOEKEN EEN  
ENTHOUSIASTE 
MAGAZIJNMEDEWERKER
Kom werken bij dé witgoed- elektronicaspecialist van Friesland!

Stap 1

Stuur CV en  
(korte) motivatie

Telefonische 
kennismaking

Kennismaking  
in de vestiging

Dagje meelopen  
in de vestiging

Welkom bij  
EP:Mensonides!

Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5

Het sollicitatieproces

WELKOM

De Vormer 2 - 8861 KB Harlingen - Tel.: (0517) 42 00 33
www.epmensonides.nl - info@epmensonides.nl

Oosterdijk 81 - 8601 BS Sneek - Tel.: (0515) 75 63 83
www.epmensonides.nl - sneek@epmensonides.nl

Dijkstraat 19 - 8701 KB Bolsward - Tel.: (0515) 72 70 02
www.epmensonides.nl - bolsward@epmensonides.nl

EP:Mensonides Harlingen - Sneek - Bolsward


