
Argos Packaging & Protection, gevestigd te Maasdijk, is een totaalleverancier en met 
een flink aantal producten marktleider met verpakkingen en beschermende 
materialen. Wij zijn werkzaam in de Agri & Food (AGF), Sierteelt, Industrie, Retail, 
Bouw en Bouwgroothandel. De afzet vindt plaats in Nederland, België en Duitsland. 
Diverse verpakkingen worden zelf geproduceerd en daarnaast heeft Argos haar eigen 
inkoopkantoren in Azië en Oost Europa. 
 
Wij zijn per direct op zoek naar een: 
 

Junior logistiek medewerker (40 uur per week) 
 
Dit ga je doen: 
Je ondersteunt de logistieke afdeling met de werkzaamheden, je ontvangt, controleert en slaat de 
goederen op. Daarnaast maak je orders en goederen klaar voor verzending, je helpt met het laden en 
lossen van de vrachtauto’s en zorgt er natuurlijk voor dat je werkplek en loods opgeruimd blijft.  
 
Heb je nog geen werkervaring als logistiek medewerker of heb je nog geen heftruckcertificaat? Geen 
probleem! Bij Argos zorgen we ervoor dat je binnen no-time de nodige ervaringen opdoet en 
eventuele certificaten kan behalen. 
  
Wel vragen we van je dat je: 

• gemotiveerd bent; 
• doorzettingsvermogen hebt, flexibel bent en snel kan schakelen; 
• goed kan hoofdrekenen; 
• beschikt over ruimtelijk inzicht; 
• naast de Nederlandse taal ook kennis hebt van de Engelse en Duitse taal. 

 
Wat bieden we? 
Een afwisselende baan met genoeg leer- en doorgroeimogelijkheden. 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. 
 
Bij Argos heerst er een familiesfeer, 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 binnen 
Argos snel thuis te laten voelen. 
 
Ben je geïnteresseerd in deze functie?  
Stuur dan zo spoedig mogelijk je cv + een motovatie naar werken@bestpackaginggroup.nl t.a.v. 
Mireille Verschuur. Heb je specifieke vragen over de functie neem dan contact op met Michel van 
Zanten (teamleider logistiek) via tel. nr. 0174-630011. 
 

 
Wij hebben er voor gekozen de werving zelf uit te voeren.  

Acquisitie door bureaus wordt niet op prijs gesteld. 
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