
Wat ga je doen?
Als bezorger/logistiek medewerker vanuit onze vestigingen Haps en 

Gemert zorg je ervoor dat al onze producten keurig en op tijd geleverd 

worden bij onze relaties. 

• Aftellen, controleren en laden van producten

• Bijhouden van je planning in ons systeem 

• Afleveren van producten bij onze relaties

• Onderhouden en schoonhouden van de bus

•  Ondersteunen van collega’s bij het afwerken en verzendklaar maken 

van orders 

• Kwaliteitscontroles uitvoeren

Wat breng je mee?
Vrolijkheid, enthousiasme en je steekt graag de handen uit de mouwen.

• Je beschikt over een rijbewijs B

• Een aanpakkersmentaliteit

• Goede contactuele eigenschappen

• Je bent representatief 

• Een klantgerichte instelling

Wat bieden we jou?
We bieden je een veelzijdige functie met fijne collega’s en leuke relaties. 

Op een plek waar veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en groei. 

• Contract van 32 tot 40 uren per week

• Beloning conform Grafimedia CAO 

Enthousiast?
Help jij ons graag verder op weg? En ben jij diegene die ons mooie 

familiebedrijf komt versterken? Stuur dan je motivatie met CV  

naar Twan Weemen pz@weemen.nl o.v.v. bezorger/logistiek medewerker. 

weemen.nl     weemensign.nl     weemenpromo.nl     huisstijlmanager.nl

“Help jij ons  
verder op weg?”
Geniet jij ervan om de hele dag druk 

bezig te zijn? Maar start jij de dag het 

liefste met een stevige bak koffie en 

een praatje met je collega’s? En wil 

je werken in een hecht en bloeiend 

familiebedrijf? Dan past deze functie 

als bezorger perfect bij jou! 

Wie zijn wij?

Weemen is dé totaalleverancier op 

het gebied van (online) communicatie, 

hoogwaardig druk- en printwerk, 

signing en promotionele artikelen. 

Weemen opereert vanuit vier 

vestigingen: Haps, Gemert, Venlo 

en Nijmegen. Voor onze 60 ervaren 

specialisten telt niet alleen het beste 

resultaat, maar ook de weg ernaartoe. 

Hierbij geloven we sterk in co-creatie 

met onze relaties, partners én onze 

medewerkers! 

Vacature   Bezorger /  
 Logistiek medewerker


