
WERKEN IN DE MOTORBRANCHE?
MET NORMALE WERKTIJDEN?

Wij zoeken een:
MAGAZIJN MEDEWERKER

(Fulltime 39,75 uur, locatie: Veghel)

Wie wij zijn:
Als groothandel importeren, creëren en distribueren wij motorkleding, helmen en accessoires voor de 
gemotoriseerde tweewieler retailmarkt. Met zo’n 80 medewerkers zijn we binnen de Benelux de voornaamste 
leverancier in de motorbranche van helmen, kleding en accessoires. Met sterke merken als o.a. HJC, Forma, 
Schuberth, Oakley, Cardo, O’neal en SW-Motech. 

Daarnaast wordt er in-house door de eigen designafdeling gewerkt aan het wereldwijd verkochte eigen 
motorkledingmerk Macna. Buiten Veghel, waar ons hoofdkantoor met distributiecentrum en dealershowroom is 
gevestigd, zijn we ook actief op internationaal vlak; in zowel Italië als Portugal hebben we vestigingen van waaruit 
de Italiaanse en Portugese/Spaanse/Franse markt rechtstreeks aangestuurd wordt. 

Check onze websites: www.splashdesign.com / www.macna.com.

Kortom, een actieve organisatie waarin veel gebeurt. Daarom zoeken we iemand die het magazijn komt versterken. 
Een schoon en goed georganiseerd magazijn van ongeveer 7000m,2.  Je werkt met een 18-tal collega’s en je wordt 
niet afgerekend op aantal colli. Je werkt bij een familiebedrijf en dat proef je aan de sfeer. 
Natuurlijk gewoon in dagdienst.

Wat je gaat doen:
• Verzamelen van orders met o.a. (elektrische) orderverzamelaars en het verzendklaar maken hiervan.
•   Ontvangen, uitpakken, verpakken, van labels voorzien en op locatie plaatsen van inkomende goederen zoals 

helmen, motorkleding en motoraccessoires.
•  Logistieke computerwerkzaamheden.

Wie jij bent:
• Flexibel en gemotiveerd.
• Nauwkeurig en met gevoel voor verantwoordelijkheid.

Wij bieden je:
• Een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
•  Mogelijkheid tot volgen van diverse cursussen en opleidingen zoals computercursussen, he� ruck- en logistieke 

opleidingen.
• Een salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden die passen bij je lee� ijd en functie.
• Een dynamische werkorganisatie met toonaangevende marktpositie.
• Na een contractduur van 7 maanden is onze doelstelling om je een vaste baan aan te bieden.

Klinkt dat als muziek in je oren?

Stuur je sollicitatie met motivatie en CV naar vacature@splashdesign.com t.a.v. Patrick Kant en wie weet tot snel!


