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Wil jij werken in de dynamische wereld van verpakkingen? Voel jij je helemaal thuis in de wereld van 

logistiek? Dan zijn we op zoek naar jou! Argos groeit en daarom zijn we per direct op zoek naar een; 

Logistiek medewerker (fulltime) 

Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor de in- en uitslag van één of meerdere van onze 

productgroepen. Daarnaast ondersteun je de logistieke afdeling met alle voorkomende 

werkzaamheden. Het is een veelzijdige functie waarin je op verschillende gebieden een bijdrage levert 

aan het verder professionaliseren van onze logistieke operatie. Je hebt een gevarieerd takenpakket.  

Taken en verantwoordelijkheden: 

• Je bent verantwoordelijk voor binnenkomende goederen;  

o Ontvangst van de goederen, incl. lossen van de vrachtauto’s 

o Controle van de goederen  

o De opslag van de goederen in ons magazijn.  

• Je bent verantwoordelijk voor uitgaande goederen;  

o Je maakt orders en goederen van onze klanten klaar voor verzending 

o Helpt met het laden van de vrachtauto’s 

• Je zorgt er voor dat de werkplek en loods schoon en opgeruimd blijven.  

Wat vragen we van jou? 

• Je bent gemotiveerd 

• Je hebt doorzettingsvermogen, bent flexibel en je kunt snel schakelen 

• Je kunt goed hoofdrekenen 

• Je beschikt over ruimtelijk inzicht 

 

Wat bieden wij jou? 
Wij bieden jou een uitdagende en zelfstandige functie, waar veel ruimte is voor eigen inbreng. In 
eerste instantie krijg je een contract voor bepaalde tijd, maar wel met de intentie deze uiteindelijk om 
te zetten in een vaste aanstelling. Je ontvangt een marktconform salaris en 25 vakantiedagen. 
 
Naast dat we professioneel en met respect met elkaar omgaan en ons werk serieus en met veel 
verantwoordelijkheidsgevoel oppakken, houden we ook van gezelligheid en zijn we geïnteresseerd in 
onze medewerkers. Wij hebben regelmatig een vrijdagmiddagborrel en zo nu en dan een feestje na 
werktijd. We doen er alles aan om je hier snel thuis te laten voelen. 
 
Over Argos 

Argos is producent en leverancier van verpakkingen en beschermende materialen. We zijn gevestigd in 

Maasdijk en hebben daar verdeeld over 2 locaties ons hoofdkantoor, magazijn en onze eigen 

productie. Met een uitgebreid assortiment verpakkingen is Argos actief in verschillende sectoren zoals 

de AGF, Sierteelt, Industrie, Retail & Bouw. Als lid van de Best Packaging Group behoren we tot een 

groep van vijf zelfstandige bedrijven, met ieder een eigen verpakkingsdiscipline, die elkaar uitstekend 

aanvullen. 
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Met een jong en ambitieus team groeit Argos snel. De sfeer is het best te omschrijven als die van een 

echt familiebedrijf; laagdrempelig en open. Maar we houden ook van een no-nonsense en hands-on 

mentaliteit. Bij ons staat niet alleen de klant centraal, maar ook onze medewerkers. We investeren in 

de ontwikkeling van onze medewerkers en bieden ze de mogelijkheid om door te groeien.  

We zouden je graag nog veel meer vertellen over hoe het is om bij ons te werken. Maar dit kun je het 

beste zelf ervaren!  

Geïnteresseerd? 
Ben je geïnteresseerd, wil je meer informatie of wil je eerst kennis maken? Neem dan contact op met 
Mandy Graaf (HR Manager) via werken@bestpackaginggroup.nl of 0174-671083. Stuur daarbij ook 
alvast je CV en motivatie mee.  
 
Voor meer informatie kun je ook altijd een kijkje nemen op onze website; www.argos.nu  
 
Online screening kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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