
 
Genson Group is een samenwerkingsverband bestaande uit Genson Quality Plants, Genson Fresh Fruits & Vegetables, 
Genson Technical Support en Genson Human Resources. Wij zijn een internationale topspeler in de tuinbouwsector met 
focus op kwaliteit, duurzaamheid en continuïteit op het gebied van vermeerdering en opkweek van zachtfruit planten en de 
productie van aardbeien, frambozen en prei.  

 

 
Voor onze afdeling Technical Support op de locatie in Sint-Oedenrode zijn wij 

op zoek naar een:    

Magazijnmedewerker (M/V)  
 
 

 

Ben jij iemand die ervan houdt orde op zaken te stellen? Voel je je aangetrokken tot de agrarische 
sector en heb je affiniteit met techniek? Dan is deze functie iets voor jou!  

Voor het opzetten en beheren van een technisch magazijn, zijn wij op zoek naar een collega die het 
magazijnbeheer zelfstandig gaat uitvoeren. Als magazijnmedewerker ben je verantwoordelijk voor 
het ontvangen, controleren en opslaan van binnenkomende goederen. Je houdt de voorraad in de 
gaten en geeft het tijdig aan als deze aangevuld moet worden. Ook ga jij over de uitgifte van 
goederen en zorg je dat orders op tijd klaarstaan. Wanneer nodig breng je orders weg of haal je die 
bij een leverancier of andere locatie op. Verder draag je zorg voor een schoon en opgeruimd 
magazijn en help je bij het laden / lossen van vrachtwagens.  

Wij vragen:   
• Aantoonbare ervaring in een magazijn met orderpicken en logistieke werkzaamheden  
• Je hebt affiniteit met techniek en bent van nature handig 
• Je kunt goed plannen, organiseren en prioriteiten stellen 
• Orde en netheid staan voor jou voorop 
• Je bent klantvriendelijk en oplossingsgericht 
• Je spreekt en schrijft goed Nederlands 
• Beschikking over rijbewijs B/E en heftruckcertificaat 

Wij bieden een:  

• Uitdagende baan in een sterk groeiend bedrijf met volop kansen om je ambities waar te maken 

• Open cultuur waarin wij in een informele sfeer met elkaar samenwerken 

• Fulltime dienstverband (32 uur is bespreekbaar)  

• Goed salaris op basis van kennis en ervaring 
 
Interesse? 
Ben jij de geschikte kandidaat voor deze functie? Laat het ons weten! Stuur je CV en motivatie per   
e-mail naar Michelle Koot via michellekoot@genson.nl. Voor meer informatie is zij bereikbaar op      
06-36440747. Uiteraard kun je ook een bezoek brengen aan de website www.genson.nl.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:michellekoot@genson.nl

