
 

 
 

 
 
Magazijn medewerker (fulltime)  
 
R&H is op zoek naar een collega die van aanpakken weet om ons magazijn in Geldermalsen te versterken. 
 
 
Over De Ridder & Den Hertog 
 
Al 75 jaar lang is R&H leverancier en specialist op het gebied van kassasystemen, weegschalen, 
etiketteeroplossingen en automatiseringssoftware. Vanuit onze vestigingen in Geldermalsen (Gelderland) 
en Rijssen (Overijssel) opereren wij in heel Nederland. R&H heeft een klantenbestand bestaande uit 
ondernemingen zoals foodspeciaalzaken, supermarkten, retail, horeca en industrie.  
 
Wil jij met ons meegroeien? 
 
Functieomschrijving 
 
Als magazijn medewerker bij R&H ben je verantwoordelijk voor de orderverwerking van alle orders en 
pakketten binnen R&H en een aantal zusterbedrijven. Ook zorg je ervoor dat de samengestelde systemen 
klaargezet worden voor de Technische Dienst. Je verwerkt de inkomende goederen, controleert deze en 
zorgt dat de voorraad op peil blijft. Het is hierbij belangrijk dat het magazijn overzichtelijk is en zorgvuldig 
onderhouden blijft. Daarnaast ben je ondersteunend voor onze Technische Dienst.  
 
Wat worden jouw verantwoordelijkheden? 
 

• Orderverwerking van pakketten 
• Controleren en verwerken van inkomende goederen 
• Balansen en het overzichtelijk houden van het magazijn 
• Voorraden op peil houden  
• Orderpicken van samengestelde systemen/orders 
• Werkorders afwerken  
• Verzend labels verzorgen 
• Binnenkomende reparaties invoeren en uitvoeren eerste check 
• Bestellingen klaar leggen voor klanten 

 
Functie-eisen 
 

• MBO werk- en denkniveau (of ben jij die aanpakker die zich graag wil opwerken?) 
• Je kan het overzicht bewaren in een drukke werkomgeving 
• Je vind het niet erg om je mouwen op te stropen 
• Goede communicatieve vaardigheden 
• Je bent een echte teamplayer maar kan ook prima zelfstandig werken 



 

 
 

 
 
 
 
 
Wat kunnen wij jou bieden 

• Uitstekende en marktconforme arbeidsvoorwaarden 
• Een fulltime baan (40 uur) 
• Interne opleidingsmogelijkheden 
• Een gezellige vrijdagmiddagborrel 
• Een losse en gezellige werksfeer 

 
Solliciteren? 
 
Heb je interesse in deze functie en heb je veel zin om onze nieuwe collega te worden bij R&H? Mail je 
motivatiebrief, inclusief je CV, naar wesley@renh.nl 
 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met: 
 
Wesley Jansen 
0418-591245 
wesley@renh.nl 
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