
Profielschets
• Mbo werk- / denkniveau
• Meerdere jaren werkervaring 
• Proactief en zelfstandig 
• Flexibel en accuraat
• Bereid om de handen uit de 

mouwen te steken
• Goede beheersing van de 

Nederlandse taal
• Ervaring met de heftruck
• B-rijbewijs is een must;  

(B)E-rijbewijs is een pré
• Ervaring met computer

ROM biedt jou
• Leuke baan in een ambitieus en 

hardgroeiend familiebedrijf
• Fijne groep hardwerkende collega’s 

in een informele omgeving
• Goed salaris en prima secundaire 

arbeidsvoorwaarden  
(o.a. 25 vakantiedagen,  
13 ADV dagen, 8% vakantiegeld)

• Gezellige personeelsuitjes
• Ruimte voor nieuwe ideeën
• Diverse ontwikkelings-

mogelijkheden, incl. jouw 
persoonlijk opleidingsbudget 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.www.rombv.com

Logistiek medewerker (M/V) 
 
Ben jij een logistieke kei en op zoek naar meer uitdaging en 
verantwoordelijkheid? Dan hebben wij een fantastische baan voor jou! 
Door toenemende populariteit van onze producten zoeken wij een 
ervaren logistiek medewerker die net dat stapje verder gaat! Help jij 
mee onze groeiambities in Europa, Azië, Afrika en Amerika te realiseren?  
 
Wat ga je doen? Het ene moment zorg je dat bestellingen van onze klanten 
op tijd de deur uit gaan. Het andere moment houd je je bezig met de 
inkomende goederenstroom. Zo zorg je ervoor dat de mannen in onze 
fabriek alle benodigde onderdelen voor handen hebben om de machines te 
bouwen. Maar er is meer... de afdeling inkoop en logistiek is volop bezig om 
het logistieke proces verder te professionaliseren. Denk aan het verder uitrollen 
van projecten, zoals voorraadbeheer met barcode scanners en het efficiënter 
afhandelen van orders uit webshops. Jij als logistiek medewerker speelt een 
belangrijke rol in dit proces! Lijkt jou het leuk om samen met jouw collega’s hier 
je steentje aan bij te dragen? Aarzel dan niet en reageer meteen.

ROM bv is wereldwijd actief 
als specialist in hogedruk- en 
vacuümtechnieken en maakt 
deel uit van de KOKS Group. 
Vanuit onze fabrieken in 
Nederland en Brno in Tsjechië 
produceren en leveren wij 
reinigingsmaterieel voor de 
professionele reinigingsbranche 
en overheidssector. Dat doen 
wij niet alleen aan klanten 
in Nederland, maar ook ver 
daarbuiten. Onze klanten zitten 
verspreid over heel Europa, 
Azië, Afrika en Amerika. Naast 
onze vestigingen in Nederland 
en Tsjechië werkt ROM met 
een netwerk van ruim 50 
gespecialiseerde partners in 
meer dan 35 landen. 

Meer weten?
Bekijk de vacature online of 
neem contact op met  
Gerrit van Poppel, Assistent 
inkoper / Magazijnchef,  
tel. 0342 49 04 17

Solliciteren? 
Stuur je sollicitatie 
met cv naar Lidy van 
Amerongen:  
l.amerongen.pz@rombv.com

Snel en eenvoudig solliciteren? 
Stuur een WhatsApp bericht 
voorzien van een korte motivatie 
en LinkedIn profiel naar  
06 255 409 00


