
Vacature 
Junior Magazijn Medewerker

Healthy livestock

Dopharma B.V. is een dynamisch bedrijf dat op basis van eigen kennis-
bronnen veterinaire farmaceutische producten registreert en produceert. 
Zowel in het binnen- als buitenland biedt Dopharma een uitgebalanceerd 
pakket diergeneesmiddelen aan. 
Dopharma produceert 95% van haar diergeneesmiddelen zelf, op eigen 
moderne GMP gecertificeerde productielijnen. Voor een snelle distributie in 
Nederland heeft Dopharma een eigen expeditie afdeling. 
Binnen Dopharma Research B.V. worden registratiestudies verricht. Hiertoe 
beschikt Dopharma Research over twee laboratoria en een proefstal, waar 
de onderzoeken worden uitgevoerd in overeenstemming met de GLP-
principes.
Vanuit een prettige sfeer staat optimaal samenwerken centraal, om met 
elkaar tot een goed resultaat te komen. Hierbij communiceren we open, 
eerlijk en servicegericht. 

Wat verwachten wij van je
•  Opleiding MBO Logistiek
• Teamspeler, aanpakker, zelfstandig en gedisciplineerd werker
• Flexibel en leergierig
• Affiniteit met automatisering
• Heftruckbewijs en magazijnervaring op minimaal 1 van de voornoemde  
 taken

Wij bieden
Een veelzijdige functie binnen een inspirerende werkomgeving met 
informele werksfeer, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen 
verantwoordelijkheid. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar:

Junior Magazijn Medewerker (1,0 FTE)

Doel van de functie
Deze startersfunctie laat je stap voor stap verschillende facetten van de 
magazijnwerkzaamheden eigen maken; te beginnen met orderverwerking 
Nederland en export. Deze  versterking voor het team magazijn/expeditie 
wordt hierdoor als teamspeler op verschillende vlakken inzetbaar.

Taken en verantwoordelijkheden
•  Orderpicken Nederland (en controle), inclusief afstemming met Customer  
 Service
• Aanvullen Nederlandse voorraad 
• Retourgoederen volgens procedure behandelen
• Orderverwerking voor export
• Systeemverwerking/administratie verschillende handelingen
• Schoonhouden van de werkomgeving
• Informatie uitwisseling met overige magazijnmedewerkers/chauffeurs,  
 de collega’s van Customer Service en, incidenteel, productie.

Informatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Luc 
Nellen, Manager Logistiek, telefoon: 0162-582000, e-mail: 
l.nellen@dopharma.com. Voor uitgebreide informatie over Dopharma 
verwijzen wij je naar onze website www.dopharma.nl.

Solliciteren
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging en herken je jezelf in het 
bovengenoemd profiel, dan zien wij uw sollicitatie graag tegemoet t.a.v. 
Vivian Couwenberg, afdeling Personeelszaken, e-mail: 
v.couwenberg@dopharma.com.


