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Vacature 22035 
 
Warehousemedewerker met groeipotentie!  
Konijnenburg Wielen 
Locatie: Amsterdam 
Dienstverband: Fulltime   
 
Functie 
De warehouse medewerker heeft tot doel mee te werken aan het optimaal laten verlopen van de fysieke order 
doorstroom rond het magazijn. Dit betreft overwegend het verwerken van binnenkomende en uitgaande 
goederen in het magazijn en periodiek een bijdrage leveren aan het inventariseren van voorraadlocaties en 
aantallen van goederen in voorraad. 
 
Organisatie 
Konijnenburg BV is een technische groothandel gespecialiseerd in transportwielen. Het familiebedrijf heeft een 
trackrecord van ruim 75 jaar en een afzetmarkt overwegend in Nederland en België. De afzet in de Europese markt 
is groeiende. Voor hun klanten ontwikkelen zij, in samenwerking met hun leveranciers, het wiel op maat. 
Daarnaast kunnen zij de meest uiteenlopende wielen direct uit voorraad leveren. Essentieel voor het succes van 
het bedrijf zijn optimale Inkoop en logistieke processen welke o.a. plaatsvinden in Duitsland, Italië, China, 
Nederland en België. Voor de komende jaren heeft de organisatie als doel om met name klanten te ontwikkelen 
die zich categoriseren als grootafnemers (OE of eindgebruikers) van hoogwaardige wielen. De 
magazijnmedewerker valt onder de magazijn chef. 
 
Wat ga je doen? 

• Uitpakken van goederen uit de stellingen van het magazijn. 
• Brengen van de goederen naar de juiste stellingen in het magazijn. 
• Periodiek inventariseren of de gegevens in de systemen overeenkomen met de werkelijke voorraad.  
• Controleren van de hoeveelheid goederen in het magazijn door middel van het tellen van de voorraad. 
• Monteren van onderdelen tot complete producten. Het betreft hier montage van bouten en moeren. 
• Zorgdragen voor het verpakken van de goederen, het voorzien van de juist documenten voor verzending 

en het aanmelden van de zending in de administratiesystemen. 
• Bijdragen aan het optimaliseren van de gegevens met betrekking tot goederen en het magazijn. 
• Bijdragen aan het ordelijk en overzichtelijk houden van het magazijn. 
• Actief bijdragen bij het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer, signaleren als zich onveilige situatie 

(kunnen) voordoen en deze melden bij de magazijn chef en andere collega’s. 
 
Waar moet je aan voldoen? 

• Je kunt zorgvuldig en in tempo werken met een computer. 
• Praktische kennis en vaardigheden omtrent magazijnwerkzaamheden is gewenst. 
• De functie vereist gevoel voor veiligheid en nauwkeurigheid. 
• Je bent flexibel en toont inzet.  
• Je bent kwaliteitsgericht en accuraat.  
• VMBO werk- en denkniveau. 
• Je kunt goed samenwerken en bent communicatie vaardig in de Nederlandse taal.  
• Je bent initiatief nemend en proactief. 
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• Je bent oplettend en signaleert afwijkingen tussen gegevens in de administratieve systemen en zoals die 
zich in de werkomgeving voordoen. 

• Je beschikt over een goede lichamelijke conditie en bent niet blessuregevoelig.   
• Je bent woonachtig in de omgeving van Amsterdam. 

 
Wat bieden we jou? 

• Prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
• Een zelfstandige rol bij een groeiende en internationale organisatie.  

 
Hoe is de bedrijfscultuur? 
Bij Konijnenburg Wielen in Amsterdam werkt een team van ongeveer 20 gedreven en gemotiveerde mensen die 
samen de groei op de Europese markt vormgeeft. Het team bestaat uit zowel zeer ervaren inkopers en verkopers 
die tientallen jaren aan ervaring hebben met het product als zowel een jong team dat zich nog aan het 
ontwikkelen is om meer kennis van de markt en het product te vergaren. Eén kenmerk hebben ze gemeen, de 
gedrevenheid om gezamenlijk projecten te scoren en de servicegraad naar de klant te maximaliseren. Dat zorgt 
voor een leuke betrokken sfeer en dynamiek. Onderling is het contact op kantoor informeel en wekelijks wordt de 
week afgesloten met een interne borrel en een paar keer per jaar vieren ze de successen tijdens bedrijfsuitjes. Ze 
zoeken versterking op de hoofdvestiging, gelegen op het goed bereikbare industrieterrein Westpoort naast het 
treinstation Amsterdam Sloterdijk. 
 
Is dit wat voor jou? 
Als je enthousiast bent geworden over deze functie, kun je voor meer informatie contact opnemen met Henk 
Westerduin. h.westerduin@why-search.nl. 06 156 318 04.  
 
 
 
 
 
 


