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Magazijn Medewerker 
 

 
De functie 
Als magazijn medewerker zorg jij ervoor dat onze klanten hun bestelling op tijd krijgen! Je zorgt ervoor dat 
inkomende goederen gestructureerd worden ingeslagen, op locatie worden gelegd en vervolgens verzendklaar 
worden gemaakt. Dit is een functie die je zowel parttime als fulltime kan uitvoeren. Het is dus de ideale bijbaan 
(naast je studie), maar ook als je fulltime aan de slag wil en je verder wilt ontwikkelen zijn er volop doorgroei 
mogelijkheden. Je kan je dan bezig gaan houden met de planning of meedenken op het gebied van verdere 
automatisering van het warehouse.  
 
 

Wie zijn wij? 
Etrias is een keten van meer dan 100 online speciaalzaken en één fysieke winkel. We zijn actief in Nederland, België, 

Duitsland en Frankrijk maar ons hoofdkantoor staat gewoon in het Brabantse Boxtel. We zijn een van de snelst 

groeiende bedrijven van Nederland en je zou ons kunnen kennen van onze webwinkels zoals Bedsupply, Kookexpert 

of De Schoenenfabriek. Met een assortiment van ruim 600.000 unieke producten van topmerken zoals The North 

Face, Vans en Lacoste en met jaarlijks meer dan 500.000 klanten is er altijd actie!  

Het team bestaat uit ruim 120 jonge (internationale) collega’s.  

 

Wie ben jij? 
Je bent een echte doener die resultaat gericht en secuur werkt. Je houdt niet van ellenlange overleggen of projecten 
die maanden duren maar bent meer van de pragmatische aanpak. Je houdt van afwisseling in je werk en bent goed 
in multi-tasken. Je hebt 0 tot 5 jaar werkervaring en woont in (de buurt van) Boxtel. Natuurlijk ben je flexibel en 
vrolijk en wil je graag een waardevolle toevoeging voor ons team zijn. 
 

 
Wat we vragen:     Wat we bieden:    
• Een echte doener     • Geld 
• Secuur en resultaat gericht • Voldoende vakantiedagen om je geld weer uit te  geven 
• Flexibel en vrolijk     • Super werksfeer met leuke collega’s            
• Parttime of fulltime beschikbaar   • Iedere maand de beroemde Etrias Borrel!  
• 0 tot 5 jaar werkervaring    • Leuke baan met doorgroeimogelijkheden  
    

 
 
 
 
Wil jij je verder ontwikkelen? Deel uitmaken van een jong, dynamisch en snelgroeiend bedrijf? Word jij onze nieuwe 
Magazijn Medewerker? Neem dan contact op met Laurens Ultee en stuur je CV en motivatie naar hr@etrias.nl.

  

 


