
Functie
We zijn op zoek naar een enthousiaste en 
hardwerkende magazijn medewerker voor in 
ons magazijn in Waalwijk. Binnen onze afdeling 
logistiek werk je in een informeel team en ben 
je mede verantwoordelijk voor de inkomende en 
uitgaande goederenstroom binnen ons bedrijf. 

Het picken en het verzendklaar maken van 
orders, het magazijn op orde houden en het 
uitvoeren van overige magazijnwerkzaamheden 
zijn verantwoordelijkheden die bij deze functie 
horen.

Bij Passa Sports doen we er alles aan om voor 
sporters het beste materiaal te vinden om tot 
een maximale prestatie te komen. Het resultaat 
van het werk van de Magazijn Medewerker is 
het visitekaartje naar de klant. Het is belangrijk 
gevoel voor service te hebben en accuraat, 
nauwkeurig en fanatiek te werken.

Werkzaamheden
• Je verzamelt orders vanaf de aangegeven 

locaties
• Je maakt de verzamelde orders gereed 

voor verzending
• Je verricht alle overige voorkomende 

magazijnwerkzaamheden
• Je houdt ons magazijn op orde

Profiel
• Je hebt gevoel voor service en werkt 

accuraat
• Een klantgerichte instelling is jou niet 

onbekend
• Je hebt enige ervaring met computers
• Eventueel beschikbaar in de avond en het 

weekend

Wij bieden jou

• Goede salariëring en secundaire 
voorwaarden

• Opleidingen en trainingen
• Doorgroeimogelijkheden
• Jong en dynamisch team om in te werken

Interesse?
Scoor een uitnodiging voor een gesprek door je 
motivatie en cv te sturen naar: 
info@passasports.com 

Passa Sports B.V.  Veerpolder 32  2361 KW Warmond   T 0252-200014
Passa Sports Europe B.V.  Tielenstraat 13  5145 RC  Waalwijk  T 0416 – 652803

PERFORMANCE 
BY PASSION

vacature

Magazijn medewerker
locatie: Waalwijk | 24-32 uur

Wij zijn Passa Sports! 
De onbetwiste specialist in jouw sport. Passa Sports is de organisatie achter o.a. de sport specialistische webshops TennisDirect, 
VoetbalDirect, RunningDirect en sportshop.com. Gespecialiseerd in voetbal, hockey, hardlopen en indoorsporten zoals handbal, volleybal en 
korfbal. Binnen de sportbranche is Passa Sports uitgegroeid tot een toonaangevende speler binnen de Benelux met ook Europese ambities. 
Inmiddels werken er ruim 175 medewerkers op de vestigingen in Waalwijk en Warmond. Tevens zijn er verkoopkantoren in Keulen en een in 
Göteborg, waar er respectievelijk 4 Duitse en 3 Zweedse collega’s werkzaam zijn.


