
 

Voor onze locatie in Tegelen zijn wij op zoek naar een 

 

Logistiek medewerker - fulltime / parttime 

 

VIM is een jonge, zeer ervaren en sterk groeiende logistiek dienstverlener in de branches Mode, Sport, Wonen 

en Lifestyle. Wij verzorgen de gehele keten van productie tot consument voor een groot aantal aansprekende 

(internationale) klanten en merken en wij doen dit vanuit onze warehouses in Swalmen en Tegelen. 

 

Hoe ziet jouw baan als logistiek medewerker bij VIM eruit? 

Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het verzamelen en verzendklaar maken van goederen. Je 

zorgt voor de juiste etiketten en verpakking, zodat de goederen ook bij de juiste klant terecht komen.  

Voor sommige producten verricht je nog een extra service, zoals het toevoegen van een label of het inpakken 

van een product.  

Daarnaast assisteer je bij periodieke controles van de inventaris.  

 

Binnen VIM werken we met de 5S methode, waarmee we zorgen dat onze werkplekken altijd orde en netheid 

uitstralen zodat jij je werkzaamheden efficiënt kan uitvoeren.  

 

Als logistiek medewerker bij VIM werk je van maandag tot en met vrijdag in dagdienst van 07.00 – 16.00. 

Incidenteel komt het voor dat we een keer op een zaterdag werken.  

 

We zoeken een collega voor onze locatie in Tegelen, indien nodig verwachten we dat je ook inzetbaar bent op 

één van onze andere locaties in Tegelen of Swalmen.  

 

Jij bent voor ons de geschikte kandidaat als je stressbestendig bent en zelfstandig kan werken! De logistieke 

sector kan hectisch zijn, dus het is van belang dat je van aanpakken houdt. We werken met internationale 

klanten en om hen zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het van belang dat je de Nederlandse of 

Engelse taal spreekt. Binnen VIM heerst een informele sfeer waar we elkaar helpen, we zoeken dus een 

teamplayer. Verder:  

- Heb je een positieve werkhouding 

- Ben je nauwkeurig en zorg je dat de juiste goederen voor de juiste klant verzameld worden.  

 

Wat kan je van VIM verwachten? 

In ieder geval een ontzettend leuke baan met fijne collega’s! Je eerste contract is voor de bepaalde tijd van 7 

maanden en bij goed functioneren heb je zicht op een verlenging hiervan.  

 

Daarnaast ontvang je:  

- Een salaris van €2166,67 bruto per maand o.b.v. een fulltime contract. 
- een reiskostenvergoeding vanaf 5 km enkele reis 

- 8,33% vakantiegeld 

 

Enthousiast na het lezen van deze vacature? Dan zien we graag je sollicitatie tegenmoet! Dit mag per e-mail 

naar recruitment@vimdscr.nl.   

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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