
DENEKAMP 

0541 - 351 396 

EMMEN 

0591 - 676 909 

HARDENBERG 

0523 - 280 390 

VEENDAM 

0598 - 612 375 

ZWOLLE 

038 - 2031040 

Kuipers Bouwmaterialen en Steenhandel, is met vijf vestigingen een begrip in Noord-Oost Nederland. Als 

een zelfstandige handelaar op het gebied van ruwbouwmaterialen, betonwaren, gevelstenen, dakpannen 

maar ook hout- en plaatmateriaal, deuren, tegels en overige aanverwante artikelen. Kwaliteit en service in 

combinatie met een no-nonsense mentaliteit zijn onze kernwaarden.  

Onze doelgroepen zijn voornamelijk aannemers, onderaannemers, klusbedrijven maar ook particulieren. 

 

Wegens uitbreiding van onze activiteiten zijn wij voor onze  

vestiging in Denekamp op zoek naar een enthousiaste: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als magazijnmedewerker ben jij verantwoordelijk voor een goede afhandeling van de goederenstromen 

binnen onze organisatie. Je kerntaken zijn het helpen van klanten, verwerken van binnenkomende 

goederen en uitgaande orders. Daarnaast zorg jij voor een nette werkomgeving waarin onze voorraden 

overzichtelijk zijn opgeslagen. 

 

Functie eisen: 

 MBO werk- en denkniveau. 

 Kennis van bouwen en bouwmaterialen is een 

pré. 

 Ervaring in het werken met een heftruck is 

wenselijk. 

 Nette en gestructureerde werkhouding. 

 Goede communicatie vaardigheden. 

 Professionele en klantgerichte instelling. 

 Geen 8 tot 5 mentaliteit. 

 Woonachtig in de omgeving van Denekamp. 

 Teamspeler. 

 Beschikbaar op zaterdagochtend. 

 Op korte termijn beschikbaar. 

 In het bezit van CE rijbewijs is een pré. 

 

 

Heb je doorzettingsvermogen en ben je 

klantvriendelijk? Dan ben jij bij ons op de juiste 

plek. Wij bieden jou een zeer afwisselende en 

uitdagende baan in een informele sfeer waarin je 

deel gaat uitmaken van het expeditie team. 

 

Ben je geïnteresseerd in deze functie of heb je 

vragen, neem dan contact op of stuur uw  c.v. met 

motivatie naar personeelszaken: 

 

Kuipers Bouwmaterialen & Steenhandel B.V. 

t.a.v. Mariska Sinnige  

Postbus 290 

7770 AG Hardenberg 

T: 0523-280390 

E: msinnige@kuipers-bmh.nl 

 

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

Magazijnmedewerker 

Fulltime 

mailto:msinnige@kuipers-bmh.nl

