
LOGISTIEK 
MEDEWERKER

Spectaculaire decoraties en bouwwerken van tijdelijke aard. Of het nou De Efteling is die 

70 jaar bestaat, de Grand Prixs van de Formule 1 of festivals zoals Master of Hardcore en 

Lakedance. Create B.V. houdt van uitdaging. Dit fullservice Beek en Donkse productiebedrijf 

zette zich afgelopen jaren wereldwijd op de kaart. Stap jij mee op deze succesvolle rijdende 

trein?

PARTTIME/FULLTIME

VACATURE

Creativiteit, kwaliteit en efficiëntie omvatten ons DNA. Door onze jarenlange ervaring in de 

internationale evenementenwereld gaan we iedere leuke opdracht aan en ontzorgen we 

onze decoratiepartners van idee tot werkelijkheid. Ondanks corona is ons bedrijf flink ge-

groeid in de afgelopen jaren en professionaliseren we steeds verder. 

EEN STUKJE OVER ONS

LEES MEER

CREATE AMAZING THINGS



Wij zijn op zoek naar een logistieke topper. Een communicatief sterk en opgeruimd type. 

Je bent niet alleen aan het rijden; je werkt ook intern mee aan het logistieke proces. Zo 

controleer jij binnenkomende goederen, maak je uitgaande goederen verzendklaar en maak 

je – in samenspraak met de productiemanager – de transportplanning voor zowel het 

interne als externe transport. Komen we soms handen tekort in onze productie? Dan vind jij 

het niet erg om bij te springen.  

Als Logistiek Medewerker werk jij secuur en streef je ernaar het allerbeste uit jezelf en 

het logistieke proces te halen. Jij kunt op een heftruck rijden en bent in het bezit van 

rijbewijs BE. Of bereid dit te halen Je werkt zowel goed zelfstandig als in teamverband. Je 

bent collegiaal, communicatief vaardig en vindt het niet erg om flexibel te zijn qua dagen 

en uren.  We hebben jou het liefst voor 40 uur op de werkvloer staan, maar 32 uur is ook 

bespreekbaar. 

Je komt in een professionele, maar informele omgeving te werken met enthousiaste 

én talentvolle collega’s. Wij werken – als we niet op locatie zijn - vanuit ons nieuwe 

bedrijfspand in Beek en Donk. Daarnaast bieden we jou uiteraard goede primaire en 

secundaire arbeidsvoorwaarden. Als bedrijf staan wij voor kwaliteit, passie, accuraatheid, 

flexibiliteit, betrouwbaarheid en natuurlijk, zoals onze naam al zegt, ‘Creativity’, ofwel 

creativiteit. 

Ben jij dé persoon die wij zoeken? De functie Logistiek Medewerker is per direct 

beschikbaar. Stuur jouw cv (liefst met motivatiebrief) naar Bjorn Berkers (directeur). Wil je 

meer informatie? Neem dan contact op via onderstaand telefoonnummer. 

WAT GA JE BIJ ONS DOEN?

NAAR WIE ZIJN WIJ OP ZOEK?

WAT KUNNEN WE JOU BIEDEN?

JOUW DROOM VERWEZELIJKEN?

WWW.CREATEBV.COM 

CREATE AMAZING 
THINGS

bjorn@createbv.com 085-0187745

https://www.createbv.com
mailto:bjorn%40createbv.com?subject=Vacature
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