
DE KRACHT VAN WIFAC: 
DE MERKEN, DE MENSEN, DE MENTALITEIT. 

Wat houdt het in
Als productie- en magazijnmedewerker ben je zowel werkzaam in een kleine productie-
unit als ook werkzaam in het magazijn. Onze productie-unit is net als ons magazijn onder-
gebracht bij Brouwer Transport & Logistiek in Mijdrecht. Op de productieafdeling worden 
onder andere rubberdoeken voor offsetpersen op elk gewenst formaat gesneden, afge-
monteerd met spanlijsten of voorzien van een klee� aag. Om dat goed te doen ben je 
natuurlijk zeer handvaardig en nauwkeurig en kun je verzorgd werken. Naast deze werk-
zaamheden werk je ook mee in het magazijn. Daar ontvang je de goederen voor Wifac, 
slaat die ef ciënt op in ons deel van het magazijn en verzorg je de orderpicking voor 
orders die naar Wifac klanten worden verstuurd. Door deze combinatie van werkzaam-
heden is je baan erg afwisselend.

Wat verwachten wij
Voor deze afwisselende functie heb je minimaal VMBO werk- en denk niveau en moet je 
goed zelfstandig kunnen werken. Je beheerst de Nederlandse taal goed, zowel monde-
ling als schriftelijk. Het hebben van een heftruckcerti caat is een pré en je bent bij voor-
keur woonachtig in de directe omgeving van Mijdrecht. Een goede werksfeer staat bij ons 
hoog in het vaandel. Collegialiteit, enthousiasme, klantgerichtheid en een echte aanpak-
kersmentaliteit worden erg op prijs gesteld. 

Wat bieden wij
In deze functie kun je rekenen op een goed salaris en een uitstekend arbeidsvoorwaar-
den-pakket, zoals een vaste 13e maand. Meer of minder uren is bespreekbaar.

Interesse?
Ben je geïnteresseerd in deze veelzijdige functie, stuur dan je sollicitatiebrief met CV naar 
Veronique Pfaff, afdeling personeelszaken,  Rendementsweg 20B-1, 3641 SL  Mijdrecht, of 
per e-mail naar veronique.pfaff@wifac.nl. Wil je meer informatie over Wifac en over deze 
functie, dan kun je contact opnemen met André Verloop, telefoonnummer 0297-289 464, 
of per e-mail andré.verloop@wifac.nl.

Wifac is een groot handelshuis dat zich richt op de levering van producten en diensten 
voor vrijwel alle segmenten van de gra� sche industrie. Wij zijn onder andere actief op 
het gebied van prepress, drukken, afwerking, gra� sche ICT en verbruiksmaterialen. 
Op het gebied van de gra� sche materialen leveren wij vrijwel alles. Van chemie, platen, 
inkt, rubberdoeken en printersupplies tot en met kleurenwaaiers en poetsdoeken. Wij 
leveren onze klanten niet alleen de nieuwste machines en alle materialen die voor het 
gra� sche drukproces nodig zijn, maar ook zekerheid en continuïteit. Daarom werken wij 
met gemotiveerde en dynamische professionals aan een optimale dienstverlening.

Voor onze afdeling magazijn & expeditie zoeken wij op korte termijn een 

PRODUCTIE- EN MAGAZIJNMEDEWERKER (M/V)
voor 32 uur, die zich ook onder druk � exibel en proactief kan opstellen.

Wij hebben begrip voor acquisitie maar zijn niet geïnteresseerd.


