
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Medewerker Logistiek 32 – 40 uur 
 
 

Wil jij jouw dagelijkse portie fitness  
binnen ons logistieke team? 
 
 

 

  Dan hebben wij een mooie uitdaging voor 
jou!  
 
Als Medewerker Logistiek ben je, binnen 
een klein en enthousiast team, 
verantwoordelijk voor het in- en uitpakken 
van koffiemachines, orderpicking en 
bevoorrading van onderdelen voor onze 
Technische Dienst.  

De functie-eisen: 
▪ VMBO werk- en denkniveau;  
▪ Werkervaring binnen logistiek is een pré; 
▪ Je beheerst de Nederlandse taal goed; 
▪ Je bent initiatiefrijk en hebt een proactieve houding; 

▪ Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. 
 

Wat wij je bieden: 
Wij bieden je een veelzijdige baan waarbij je met jouw collega’s in een prettige 
werkomgeving werkzaam bent in ons kantoor in Zoetermeer. Met goede 
arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand en 24 vakantiedagen. Daarnaast is het 
mogelijk om maximaal 10 verlofdagen bij te kopen. Het salaris is afhankelijk van de leeftijd 
en de ervaring. De schaal voor deze functie loopt van € 2.348,- tot en met € 2.779,-. 
Uiteraard geniet je iedere dag van de heerlijkste versgemalen koffiespecialiteiten! 
 
Interesse in deze baan? 
Heb je zin om bij ons als Logistiek Medewerker te komen werken en voldoe je aan de eisen 
die wij aan deze functie stellen? Stuur dan voor 3 februari 2023 je CV per e-mail naar 
werving@nl.jura.com, t.a.v. de afdeling HR, met vermelding van de functietitel. 
 
Meer informatie: 
Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met de afdeling HR, 
telefoonnr. 079 363 15 05. Meer informatie over JURA vind je op onze website: www.jura.nl.  
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JURA - If you love coffee 
 

Over JURA 

JURA is een Zwitsers bedrijf dat al jarenlang 

volautomatische koffiemachines produceert, 

voor zowel de consumenten als de zakelijke 

markt. Kenmerkend voor de JURA-machines zijn 

de innovaties, de kwaliteit en het design 

waarmee JURA telkens de koffie- en design-

liefhebbers weet te verrassen. Daarom komen 

JURA-machines keer op keer als beste uit de 

producttesten en worden er gerenommeerde 

designprijzen aan toegekend. 

 

JURA Nederland BV is op zoek naar een: 
 

mailto:werving@nl.jura.com
http://www.jura.nl/

