
Dit ga je doen
•  Als orderpick/magazijn medewerker ben je onderdeel van 

de Bulkafdeling.

• Het gereedmaken van orders.

• Verzorgen van intern transport tussen de afdelingen.  

• Het verzendklaar maken van zendingen volgens de 

geldende instructies.

• Fouten dienen te worden voorkomen door nauwkeurigheid 

en zelfcontrole, alsmede het opvolgen van de richtlijnen.

• Signaleren van door derden gemaakte vergissingen, 

zodat een tijdige correctie kan plaatsvinden.

• Uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden ter 

ondersteuning van het primaire proces van de afdeling 

of het bedrijf.

Dit heb je in huis
• Je hebt minimaal een MBO denk niveau.

• Ervaring als orderpicker/magazijn medewerkern.

• In bezit van een reachtruckcertificaat of bereid deze te 

behalen.

• Een fijne dosis energie! 

Dit bieden we jou
• Het gaat om een afwisselende baan in een team dat collegiaal, professioneel 

en gedreven is. Je kunt jezelf bij PPZ verder ontwikkelen. Je krijgt veel ruimte 

om alles te kunnen leren, zodat je mogelijk kunt doorgroeien binnen het 

bedrijf. De arbeidsvoorwaarden zijn volgens de richtlijnen van de CAO 

voor Tuinzaadbedrijven. Het gaat om een benoeming voor langere tijd met 

uitzicht op een vaste aanstelling.

Solliciteren

Stuur voor 11 oktober 2022 jouw 

sollicitatie brief en CV t.a.v. Baudina van der 

Meulen naar HRM@ppz.nl. Wil je eerst 

meer informatie over de functie? Neem 

dan contact op met René van der Berg via 

telefoonnummer 0513-529900.

Dit zijn wij

Pieterpikzonen is al meer dan 

100 jaar actief in de wereld 

van tuinzaden. Al generaties 

lang leveren wij groente, 

kruiden en bloemenzaden. 

Wij selecteren, vermeerderen, 

verpakken en verkopen 

onze zaden in bulk- en in 

consumentenverpakkingen. 

En daarin zijn we 

ook internationaal 

toonaangevend. 

In ons familiebedrijf 

werken circa 100 

mensen. We 

hebben een 

platte organisatie, 

waardoor de sfeer 

gemoedelijk is. Onze 

medewerkers bieden 

we volop ruimte voor 

groei en ontwikkeling, elke 

dag vers fruit en we hebben 

een personeelsvereniging die 

regelmatig leuke activiteiten 

organiseert. 

Orderpick /magazijn medewerker (38 uur)
Ben jij een fanatieke orderpick / magazijn medewerker 
en op zoek naar een afwisselende functie? Dan is 
Pieterpikzonen op zoek naar jou!  

Word jij onze nieuwe collega?
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