
 
 

VACATURE 
Lambert van den Bosch is producent en importeur van een compleet assortiment hout- en MDF 
producten in de meest uiteenlopende varianten voor de professionele markt (groothandel) in 
Nederland. Al meer dan honderd jaar zijn wij een familiebedrijf in ontwikkeling. Inmiddels bouwen wij 
als vierde generatie met dezelfde passie aan de toekomst van ons bedrijf.  

In onze zagerij en schaverij worden zowel standaard als klant specifieke profielen vervaardigd. Door 
het in eigen beheer hebben van de zagerij, schaverij en lakstraten zijn wij flexibel en snel. Onze 
producten worden op maat geleverd zoals de klant het wenst.  

Als bedrijf hechten wij veel waarde aan duurzaamheid en verantwoord bosbeheer. Wij werken volgens 
FSC® & PEFC- normen en om het gebruik van FSC® gecertificeerd hout te stimuleren is LVDB lid van 
FSC Nederland. 

Magazijnmedewerker m/v 
Functie: 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het verwerken van orders in het magazijn. Deze orders 
komen op papier bij je binnen en deze verzamel je met de hand of heftruck. Je draagt zorg voor het 
verzendklaar maken van orders en je ondersteunt collega’s in de werkplaats.  Tevens zorg je voor een 
schone en veilige werkplek. Het logistieke team bestaat uit 4 mensen, een klein enthousiast team waar 
samen voor een continu bezetting gezorgd moet worden.  

Voorwaarden: 
Je bent in het bezit van een geldig heftruckcertificaat en je hebt ervaring met orderpikken, magazijn 
werk. Je bent een loyale collega die goed in een klein team functioneert. Overwerken komt regelmatig 
voor, je hebt geen 9-5 mentaliteit en je weet wat de betekenis van een deadline is.  Aangezien je in 
contact kan staan met chauffeurs en klanten ben je representatief (zonder zichtbare piercings en 
tatoeages) en ben je zowel in woord als in geschrift communicatief vaardig in de Nederlandse taal. Je 
bent woonachtig in de regio (straal van 20 km rondom Ede). 

Dienstverband: 
Het betreft een fulltime (39 uur) dienstverband, met wisselende werktijden (dag venster ligt tussen 
06.00 uur en 18.00 uur), bij gebleken geschiktheid ligt, in de toekomst, een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd binnen de mogelijkheden.  

Beloning: 
Je ontvangt een uitdagende, afwisselende functie binnen een informele organisatie, waar ruimte is 
voor eigen initiatieven. De functiebeloning wordt ingeschaald in de cao voor houthandel en is 
afhankelijk van leeftijd en ervaring. 

Solliciteren: 
Voldoe je aan bovenstaande beschrijving stuur dan je CV met motivatie onder vermelding van 
referentienummer 6718-10 naar: Lambert van den Bosch, T.a.v. Dhr. G. van Soest, 
sollicitaties@lvdb.com 

Let op: Onvolledige sollicitaties worden niet in behandeling genomen. 


