
 

 

Werken bij EGLO! 
 
EGLO is een snelgroeiende producent en leverancier van consumentenverlichting en plafond 
ventilatoren. Inmiddels is de EGLO groep de Europese nummer 1. Vanuit ons moderne Sales en 
Distributie Centrum in Oosterhout (NB) worden op innovatieve wijze onze klanten in de 
Nederland, België, Verenigd Koninkrijk en Ierland voorzien van armaturen en lichtbronnen.  
 
 
 

 

Wij zijn per direct op zoek naar een 
 

Allround logistiek medewerker voor de afdeling Orderpick, Post en 
Expeditie 
 
Voor de maanden augustus en september zijn wij op zoek naar 
 
Allround logistieke vakantiekrachten 
Wie zoeken wij? 

Een enthousiaste, leergierige collega voor onze Logistieke Afdeling. Als Logistiek Medewerker verricht je in ons magazijn 
alle voorkomende werkzaamheden. Ben jij iemand die van aanpakken weet, dan is dit echt een leuke uitdaging voor jou! 
Natuurlijk help je ook mee bij het netjes en overzichtelijk houden van het magazijn zodat er veilig gewerkt kan worden! 

Wat bied jij ons? 

• Je hebt bij voorkeur al ervaring met elektrische palletwagens 
• Je hebt bij voorkeur ervaring met geavanceerde barcode scanapparatuur 
• Je bent in staat om met gevoel om te gaan met onze breuk- en schadegevoelige producten 
• Je bent een teamspeler en in staat goed samen te werken 
• Je werkt zelfstandig en ziet het wat er gedaan moet worden 
• Je bent flexibel en staat ervoor open op andere afdelingen binnen het magazijn ingezet te worden 
• Je hebt een flexibele instelling en staat open voor het werken buiten de standaardtijden als hierom gevraagd wordt 
• Je hebt ook oog voor veiligheid. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je collega’s 
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift 
• Je bent flexibel en bereid om in een avonddienst te werken 

Wat bieden wij? 

• Een veelzijdige baan (32 of 40 uur per week) 
• Een passend salaris, gebaseerd op kennis en werkervaring 
• Een uitstekende pensioenregeling 
• 27 vakantiedagen  
• Een gedreven en gezellig team collega’s 
• Leuke teamuitjes 
• Korting op onze producten 

Selectie procedure 
Ben je geïnteresseerd? Mail dan je CV en een korte motivatiebrief naar connie.baggen@eglo.com. Heb je vragen? Bel of 
Whatsapp Connie op 06-22923925.  
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