
 
 

 
MEDEWERKER IN/OMPAK AFDELING M/V 5125 
 

GILZE – Parttime – Geen specifieke opleiding vereist 

Deze vacature is uitsluitend bestemd voor personen die zijn opgenomen in het Doelgroepregister. 

 

Functie omschrijving  

In samenwerking met Match and Work hebben we een talenten ontwikkel programma 

samengesteld. Match and Work zet zich samen met ons in om mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt een echte kans te geven op een duurzame  

arbeidsrelatie.  

Je gaat aan de slag op de afdeling in/ompak  

Hier komen duizenden tijdschriften en boeken binnen die worden om- of her-verpakt, 

gecontroleerd op beschadigingen, voorzien van een andere barcode, in folie verpakt of 

worden verpakt tot sets 

 

Organisatie 

Het betreft een van oorsprong een Tilburgs familiebedrijf  

Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een veelzijdig platform, waarbij 

het familiegevoel nog altijd voorop staat. Als logistieke retailer creëren, verspreiden en 

verkopen we printmedia en andere producten en diensten.  

 

Gevraagd 

• Je hebt zin om aan de slag te gaan binnen een logistieke organisatie 

en deel te nemen aan het talent ontwikkel programma. 

• Je beheerst de Nederlandse of Engelse taal voldoende om te kunnen 

communiceren met je collega’s over praktische zaken. 

• Je bent minimaal 12 uur per week beschikbaar 

• We hebben mogelijkheden voor mensen met een fysieke beperking, 

dit stemmen we per persoon af. 

• Eigen vervoer is noodzakelijk, het bedrijf is moeilijk te bereiken met openbaar 
vervoer.  

 

Ons aanbod 

• Talent ontwikkelprogramma binnen de logistiek op afdeling VAS met 

doorgroeimogelijkheden op andere afdelingen. 

• Een vast team met vaste aanspreekpunten 

• Structurele coaching op de werkvloer 

• Rustige start en opbouw 

• Een betaald tijdelijk dienstverband van 7 mnd, met de intentie tot 

verlengen bij goed functioneren 

 

Werktijden 

• dagen en tijden in overleg 

• opbouw in overleg 

 

 

INTERESSE? STUUR DAN SNEL JE CV + MOTIVATIE! AAN: 

werk@oosterhout.nl  O.V.V. VACATURENAAM EN NUMMER OF BEL MET 

JE KLANTMANAGER. 
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