
                                                     

 

                  
 

 

Vacature medewerker Magazijn  
   

Wie of wat zoeken wij? 

Op de Rembrandtlaan 42 in Bilthoven staat ons kantoorpand en hangt de Difrax vlag uit! Wat veel mensen 
niet weten is dat we aan de achterkant een groot magazijn hebben waar al onze mooie babyproducten 
binnenkomen en (uiteraard ook weer zo snel mogelijk) uitgaan. Naar bijvoorbeeld Ahold, het Kruidvat of de 
andere kant van de wereld! Difrax groeit (ook online) en daarmee groeien de orders die dagelijks verwerkt 
moeten worden! Wij zoeken een nieuwe collega in het magazijn die bij voorkeur 4 of 5 dagen ons team 
komt versterken. Als jij niet vies bent om je handen uit je mouwen te steken en’s morgens vroeg op te 
staan dan is deze vacature wellicht iets voor jou! 
 

 

Jouw uitdaging 

Als Magazijnmedewerker ben je een belangrijke schakel in het gehele (sales) proces. Je bent 
medeverantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie van logistieke magazijnactiviteiten. De 
werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het lopen van orders, het laden en lossen van vrachtwagens, het 
inruimen en controleren van binnenkomende goederen en voorraad. Maar ook wel eens het stickeren of 
ompakken van producten, het vullen van displays of andere leuke voorkomende werkzaamheden.  
 
Het is fijn als je een flinke dosis enthousiasme meebrengt, secuur bent en van aanpakken houdt! 
Onze medewerkers in het magazijn starten al om 7.30 uur.  
 

Jouw profiel 

• MBO werk- en denkniveau 

• Je bent gemotiveerd, flexibel en secuur. Een echte aanpakker! 

• Representatief, klantvriendelijk en servicegericht ingesteld 

• Ervaring in een soortgelijke functie 

• Je bent 32-40 uur in de week beschikbaar  

• Bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Bilthoven  



                                                     

 

Je bent razend enthousiast over deze uitdaging, en nu?  
 

Woon je in Bilthoven of omgeving en wil jij als magazijn medewerker bij Difrax aan de slag gaan, dan 
nodigen wij je graag uit om te reageren. Je kunt een korte  motivatie en beknopt CV met pasfoto sturen 
naar: maryvonne@difrax.com o.v.v. “Vacature Magazijn”. 
 
 
 

  
 

 

Difrax 
Difrax, opgericht in 1967, is het Nederlandse A-merk van babyproducten en is marktleider in het segment babyflessen 
en fopspenen. Bij Difrax staan we voor ‘A Little Help’, waarbij ouders en hun dierbaarste bezit centraal staan. Want 
niemand weet precies hoe het werkt als je een baby krijgt. Difrax heeft de ambitie om haar positie internationaal uit 
te breiden. Dat doen we met een klein, hecht team van ongeveer 25 medewerkers. Onze kernwaarden zijn: Wij zijn 
persoonlijk en hartelijk, we hebben een CAN DO mentaliteit en we hebben een passie om het verschil te maken! 
In ons magazijn hebben wij plaats voor een nieuwe collega! 

 
Kijk op onze site www.difrax.com  voor meer informatie over Difrax . 
 

En kijk op: https://youtu.be/F8JmQFe4qec 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 
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