
 

 

 

Waar ga je werken? 

 

Na 18 jaar is het Platinum team trots op de huidige positie als specialist op het gebied van parasols, 

parasolvoeten, schaduwdoeken en tuinmeubelhoezen, met een focus op productontwikkeling, 

marketing en ondersteuning vanuit ons hoofdkantoor en distributiecentrum in Breda. 

Onze ambitie is om nog meer mensen op een fijne en veilige manier te laten genieten van een 

zonnige dag in hun eigen tuin, op hun terras of balkon. In Nederland en in de rest van de wereld.  

Buiten zijn geeft immers energie, positiviteit en ontspanning. Dat doen we met de volgende sterke 

merken: Platinum, Nesling en AeroCover. Als specialist bieden wij naast onze A-merken een aantal 

premium budget merken en diverse white en private label mogelijkheden. Op die manier kunnen 

we aan alle klantwensen voldoen. 

Onze collectie wordt verkocht via een internationaal dealernetwerk van voornamelijk tuincentra, 

speciaalzaken en grootwinkelbedrijven. Onze focus is gericht op 3 pijlers namelijk: 1. 

Productinnovatie, 2. Aandacht voor detail en 3. Uitmuntende ondersteuning Zowel de klant als de 

shopper ervaren daardoor de voordelen van een specialist.  

We zijn ambitieus, groeien hard en zijn op zoek naar een topper die ons logistieke team wil 

versterken.; 

Allround Logistiek Medewerker 

Wat ga je doen? 

Je werkt binnen een klein en betrokken team op onze DC locatie in Breda Noord-West. Ons 

hoofdkantoor bevindt zich op een andere locatie in Breda. Als DC team werken jullie daarom erg 

zelfstandig en verdeel je onderling de werkzaamheden. Je dagelijkse werkzaamheden zijn;  

-  Orders verzamelen conform pakbon 

-  Transport klaar maken van uitgaande goederen door correcte verpakking en labels 

-  Laden van uitgaande goederen in vrachtwagens transporteurs  

-  Assisteren bij laden van uitgaande goederen die door klanten opgehaald worden 

-  Lossen van containers met inkomende goederen 

-  Inkomende goederen op juiste locatie in DC opslaan 

-  Het opgeruimd en veilig houden van DC 

De werkomgeving zit, wegens het seizoenskarakter van ons bedrijf, vol tempowisselingen. Daar krijg 

jij energie van. In drukke perioden zet je met je collega’s een stapje extra en in de rustigere perioden 

pak je uit jezelf werkzaamheden op. 

  



 

 

 

Wat vragen we van je?  

• Je bent een aanpakker, werkt op een veilige manier en “ziet” werk. 

• Je bent stressbestendig en houdt onder alle omstandigheden het overzicht.  

• Je kunt zowel zelfstandig als in een team werken. Je werkt nauwkeurig en georganiseerd.  

• Je beheerst de Nederlandse taal goed in zowel woord als geschrift. 

• Je hebt enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie en/of bedrijf. 

• Je hebt bij voorkeur een heftruckcertificaat. Mocht je dit niet hebben, dan bieden wij de 

mogelijkheid om dit op onze kosten te halen. 

• Je beschikt over een rijbewijs. 

• Je woont in Breda of de directe omgeving van Breda.  

• Je bent full time beschikbaar. 

Wat kunnen we jou bieden? 

• Werken in een klein en betrokken team met no-nonsense cultuur waarin initiatief wordt 

gewaardeerd. 

• Een afwisselende functie binnen een succesvol en groeiend bedrijf. 

• Vaste werktijden van 8.30 uur tot 17.00 uur met minimaal overwerk. 

• Een goed salaris en secundaire voorwaarden. 

Interesse? 

Ben jij de aanpakker waar we naar op zoek zijn? Solliciteer dan direct! 

Stuur jouw c.v. voorzien van pasfoto en motivatie, t.a.v. Dhr. D. Schneemann, naar 

“hrm@platinum.nl”.  

Meer informatie over ons bedrijf vind je op www.platinum.nl / www.aerocover.nl / www.nesling.nl 

 

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

http://www.platinum.nl/
http://www.aerocover.nl/
http://www.nesling.nl/

