
WIE ZOEKEN WIJ? 

MAGAZIJNMEDEWERKER/ 
MACHINE OPERATOR
Voor ons magazijn in Zwolle zijn wij op zoek naar 
een fulltime magazijnmedewerker/machine operator. 

Ben je een georganiseerd persoon en stressbestendig? 
Kun jij in teamverband werken en ben je proactief? 
Dan is dit de functie voor jou!

FUNCTIEOMSCHRIJVING

- Orderpicken met behulp van bovenloopkranen
- Opslaan van binnengekomen goederen 
- Laden en lossen van vrachtwagens
- Bedienen van de zaag- en straalmachine
- Alle overige voorkomende werkzaamheden in het magazijn
- Flexibel ten opzichte van werktijden

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

- Je hebt een afgeronde lbo-opleiding
- Je bent in staat om in teamverband te werken en hebt een proactieve  
 houding
- Technische kennis en ervaring met het bedienen van bovenloopkranen  
 zijn een pré
- Gezien de samenstelling van ons huidige personeelsbestand zoeken  
 wij iemand in de leeftijd 18 tot 27 jaar
- Je woont in de omgeving van Zwolle

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?

Je kunt rekenen op een afwisselde baan in een prettige werkomgeving met 
passende arbeidsvoorwaarden bij een degelijk, dynamisch en gezond 
bedrijf.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

Wil jij meer over ons bedrijf te weten komen onder het genot van een kop 
koffie? Laat ons dan weten waarom je graag bij ons wilt werken en 
wellicht nodigen wij je uit! Stuur een motivatiebrief met cv en pasfoto naar 
sollicitatie@ijzerleeuw.nl. Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact 
op met de heer J. Beeldman per mail (sollicitatie@ijzerleeuw.nl) of telefoon 
(038-4280777). 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

IJZERLEEUW

B.V. IJzerleeuw te Zwolle is een 
groothandelsbedrijf in staal en 
buizen. IJzerleeuw is 
ISO-gecertificeerd en levert aan 
staalverwerkende bedrijven. Het 
verzorgingsgebied bestrijkt Noord-, 
Oost- en Midden-Nederland. De 
onderneming is marktgericht, 
slagvaardig en flexibel en telt 25 
vakbekwame medewerkers. 
IJzerleeuw beschikt over een groot 
assortiment kwaliteitsproducten die 
met een optimale servicegraad 
(binnen 24 uur) uit voorraad 
geleverd worden. 

IJzerleeuw maakt deel uit van de O. 
de Leeuw Groep die het predicaat 
‘Bij Koninklijke Beschikking 
Hofleverancier’ voert.

Voor meer informatie zie:
www.ijzerleeuw.nl.


