
 

 

Wil je een actieve rol spelen in het creëren 
van gezonde, duurzame omgevingen? 
 
Bij Wavin hebben we een ‘roeping’ … van dienst te zijn. Een doel. Om gezonde, duurzame 
omgevingen te bouwen. En waar is onze hulp het hardst nodig? De plaatsen waar we 
wonen: onze steden. Het drinkwater van onze steden lekt weg, beplanting is aan het 
verdwijnen, straten staan onder water na hevige regenval en de rioleringen zijn verouderd 
en vervuilen ons grondwater. Het is tijd om krachten te bundelen en duurzame steden te 
bouwen. Het is tijd dat jij ons team komt versterken! 
 
Bij Wavin werken we samen met gemeentelijke bestuurders, ingenieurs, planners en 
installateurs om steden toekomstbestendig te maken en gebouwen comfortabel en 
energiezuinig te maken. Als pionier op het gebied van duurzame waterinfrastructuur 
richten we ons op het creëren van een positieve verandering in de wereld, geleid door ons 
doel om gezonde, duurzame omgevingen te bouwen. 
 
We willen team van kampioenen bouwen. Daarom is Wavin momenteel op zoek naar een 
Magazijn vakman/-vrouw om ons logistiek team in Hardenberg, Nederland te 
versterken. Als jij een verschil maken en voor een doelgericht bedrijf wil werken, lees dan 
verder.  
 
 
 
 
 
 
 
 

De rol 
Je werkt in een 2-ploegendienst en rapporteert aan de teamleider logistiek. In deze rol ben 
jij verantwoordelijk voor een adequate fysieke in- en uitslag en het verzendklaar maken 
van kunststof buizen, hulpstukken en handelsartikelen. Zodanig dat goederen adequaat 
worden behandeld en tijdig op daarvoor bestemde plaatsen aanwezig zijn. Onze 
organisatie is volop in ontwikkeling. Wij zoeken dan ook iemand die graag meebeweegt 
met verandering binnen de organisatie. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Verantwoordelijkheden 
 

• Uitvoeren van de distributieactiviteiten en meewerken aan een doelmatige 
realisatie van de inslag, opslag, uitslag van de goederen, dan wel laden van 
vracht wagens, zodanig dat de werkzaamheden efficiënt en volgens planning 
verlopen.  

• Zorgdragen voor en het toezien op een doelmatige aanwending van ter 
beschikking staande (hulp)middelen ter waarborging van een juist en veilig 
gebruik. Bespreken van storingen / gebreken aan middelen met teamleider. 

• Meewerken aan een effectief voorraadbeheer, zodanig dat dit bijdraagt aan een 
ver- antwoorde beschikbaarheid. 

• Signaleren van kwaliteitsproblemen en melden aan teamleider. Zorgdragen voor 
de verwerking van mutaties in de administratieve bestanden. 

• Je wordt onderdeel van het BHV-team. 
• Naleven van en toezien op de handhaving van wettelijke regels en 

bedrijfsvoorschriften. 
• Mede schoon houden en op orde houden van magazijn en rijdend materieel. 
• De werkzaamheden vinden plaats in 2-ploegendienst. 

 
Profiel 
 

• Relevante MBO vooropleiding (bijvoorbeeld in Logistiek). 
• 3-5 jaar relevante werkervaring in een logistieke omgeving. 
• Kennis en ervaring in het werken met SAP. 
• In bezit van heftruck- en reachtruckcertificaat. 
• Je bent een teamplayer, staat open voor verandering en durft initiatief te tonen. 
• Je bent in bezit van een BHV-opleiding of bereid deze te volgen. 
• Je kunt goed plannen en komt je afspraken na. 
• Goede communicatieve vaardigheden. 

 

Wavin biedt 
Wil jij het verschil maken door gezonde, duurzame omgevingen te bouwen? Als 
internationaal bedrijf dat veel verschillende professionele vaardigheden vereist, begrijpen 
en vieren we diversiteit, inclusie en verbondenheid. Bij Wavin moedigen we al onze 
medewerkers aan om hun talent te ontwikkelen met innovatieve programma's om de beste 
versie van zichzelf te worden. Samen, als een sterk team, groeien we en bereiken we elke 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

dag ons doel. Wavin is de plek om te zijn als je echt een impact wil maken. Naast het 
werken met een enthousiast, professioneel team in een internationale omgeving, bieden 
we een competitief salaris en arbeidsvoorwaardenpakket.  
 

Organisatie 
Wavin is op meerdere continenten actief in de bouw- en constructiesector. Wavin maakt 
deel uit van Orbia, een gemeenschap van bedrijven die met elkaar verbonden zijn door 
een gemeenschappelijk doel: het leven over de hele wereld te verbeteren. Wavin heeft 
meer dan 65+ jaar ervaring en expertise opgebouwd en werkt met 10.500+ medewerkers 
in 37 landen wereldwijd. Wavin is de grootste business group binnen Orbia. Orbia heeft 
commerciële activiteiten in 100+ landen, 21.000+ medewerkers en 120 productielocaties. 
 

Neem contact met ons op 
Als je vragen hebt of meer wil weten over de rol, neem dan contact op met Stoffer 
Giethoorn via stoffer.giethoorn@wavin.com. Om te solliciteren, gebruik de solliciteerknop 
of e-mail je sollicitatiebrief en CV naar sollicitaties.nl@wavin.com. 
 
Acquisities naar aanleiding van deze vacature worden niet op prijs gesteld en 
ongevraagde sollicitaties van derden worden niet in behandeling genomen.  
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