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Spreekt een logistieke functie in een productieomgeving je aan? Heb je affiniteit met techniek? 
Past een informele werksfeer goed bij jou? Ja? Dan is dit dé functie voor jou! 
 
Bij Nihot, gevestigd in Amsterdam Westpoort, houden wij ons bezig met de ontwikkeling, productie 
en installatie van afvalscheidingsmachines. De machines die wij verkopen scheiden het afval zodanig 
dat afvalstromen gerecycled kunnen worden. De afdeling Logistiek draagt o.a. zorg voor alle 
inkomende en uitgaande goederen en bestaat uit een Logistiek Manager en twee Logistiek 
Medewerkers. We zijn per direct op zoek naar een collega: 

 
Logistiek Medewerker 

fulltime 
 
Wat ga je doen? 

• De nadruk in deze functie ligt op het vakkundig en snel verpakken van de verkochte 
machines en serviceonderdelen zodat transportschade wordt voorkomen.  

• Ook het rapen van interne orders hoort bij jouw werkzaamheden. 

• Je helpt met laden en lossen als dat nodig is.  

• Ook ondersteun je onze interne logistieke processen en bestuur je een heftruck.   
 
Wie zoeken wij? 

• Je hebt recente werkervaring opgedaan als logistiek medewerker, bij voorkeur binnen een 
technische werkomgeving.     

• Een heftruckcertificaat is een must. Heb je die niet? Dan zorgen wij voor de cursus.  

• Je kunt uit de voeten met een scanner.   

• Je hebt twee rechterhanden, een positieve instelling en een aanpakkersmentaliteit.  

• Je bent in het bezit van een rijbewijs.  

• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschift.  
 
Waarom wil jij bij Nihot werken?  
Je bent werkzaam binnen de afdeling Productie waar ruim 20 medewerkers werken; een team 
waarbinnen iedereen elkaar kent. De sfeer is informeel, betrokken en er is ruimte voor een grapje. 
Onze medewerkers vallen onder de CAO Metaalbewerkingsbedrijf, dat betekent bijv. 25 verlof- en 13 
ADV-dagen per jaar! Je ontvangt vanzelfsprekend een reiskostenvergoeding. Ook pensioen is goed 
geregeld (via PMT). Werk je over, dan geldt een toeslag van minimaal 146%. Ben je zelden ziek? Dat 
belonen we zelfs met een jaarlijkse verzuimbonus! Nihot is goed bereikbaar met openbaar vervoer.  
En zo zijn er nog vele redenen om te kiezen voor Nihot als werkgever!  
 
Vragen en solliciteren 
Klinkt goed hè? Heb je vragen, schroom niet en bel of mail Pien Vonk (HR Advisor) via  
06-38686302/020-5822032 of pienv@nihot.nl. Ben je enthousiast en wil je in aanmerking komen 
voor deze functie? Mail dan gelijk je motivatie en cv. Je kunt je sollicitatie richten aan  
dhr. Rohan Olijhoek (Manager Production). Hopelijk ontmoeten wij je spoedig tijdens een informeel 
kennismakingsgesprek.  


