
Vacature Logistiek Medewerker (fulltime) 
Pals Print & Screen is als écht familiebedrijf importeur en exclusief dealer van een mooi pakket aan 

kwaliteitsmerken waarbij degelijkheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. Vanuit het in de 

Benelux centraal gelegen Goirle zijn wij met onze eigen service- en support afdeling met name actief in 

Nederland en in België. Ter uitbreiding van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een Logistiek Medewerker 

(fulltime).  

 

Kerntaken: 

- Je verwerkt inkomende goederen. 

- Je beheert de voorraad en besteld zo nodig bij. 

- Je zorgt voor het inboeken van inkomende orders en drukt de pakbon af. 

- Je zorgt ervoor dat verstuurde orders in het systeem gereed staan voor facturatie. 

- Je pickt orders en verpakt deze.  

- Je meldt orders aan bij het verzend- / transportbedrijf en verwerkt deze. 

- Je behandeld digitale en telefonische bijbestellingen.  
- Je houdt backorders bij en verwerkt deze. 
- Indien nodig haal je orders af bij onze leveranciers en lever je deze af in ons magazijn of direct bij 

de eindklant. 
 

Functie-eisen: 

- Minimaal MBO werk- en denkniveau. 

- Het liefst een aantal jaar relevante ervaring. 

- Je bent handig met computers. 

- Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 

- Het bezit van een heftruckcertificaat ‘’Veilig werken met de vorkheftruck’’ is een pré. 

- Je bent flexibel inzetbaar en hebt dus geen ‘’9 tot 5’’-mentaliteit. 

- Je bent accuraat in het uitvoeren van je werkzaamheden.  

- Je bent gedreven om alles voor elkaar te krijgen als individu, maar je hebt ook geen moeite om in 

teamverband alles te geven en informatie met collega’s te delen. 

- Je communiceert zowel intern als extern op een open, eerlijke en duidelijke manier, zodat de 

boodschap bij zowel de klant als bij ons intern goed wordt begrepen. 

- Je bent zelfstandig, proactief, klantgericht en je kent je verantwoordelijkheden. 

- Beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal in woord en geschrift is een vereiste. Kennis van 

de Duitse en/of Franse taal is een pré. 

- Je beheerst de programma’s uit het Microsoft Office pakket goed. 

- Je hebt ervaring en beheerst het werken met een CRM-systeem goed. 

 

Ons aanbod 

We bieden je een afwisselende en verantwoordelijke job in een internationale werkomgeving, waarbij je 

de vrijheid krijgt om een waaier van verantwoordelijkheden op je te nemen in een snel evoluerende 

markt. Bovendien bieden we je een passend salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Solliciteren? 

Voldoe je aan het profiel en zou je graag deel uit willen maken van ons team? Stuur dan je sollicitatiebrief 

en CV naar anton@palsprint.com t.a.v. Anton Pals.  

mailto:anton@palsprint.com

