
Petrebels, Europees verkozen krabpalen merk 2020-2021-2022

Warehouse Rebel

Functieomschrijving: 

Wij zijn op zoek naar een Warehouse Rebel oftewel een echte Rebel in ons 
magazijn.

Ben jij iemand die niet te lui is om te werken? Vind je het geweldig om bij 
een jong ,snel groeiend bedrijf te werken.? En dat iedere dag weer een 
verrassing en anders is...dan is deze functie helemaal perfect voor jou.

Een afwisselende functie die je in veel vrijheid uit mag voeren. Meedenken 
in het verbeteringsproces wordt gewaardeerd. Jij gaat ervoor zorgen dat 
alle stroomlijnen in het magazijn in goede orde (blijven) verlopen.

Een beetje Rebels zijn mag echt wel en dol zijn op katten is een pré. 

Werkzaamheden: 
- Orders picken en verzendklaar maken
- Magazijnvoorraad bijhouden
- Containers laden en lossen
- Het bewaken van de huisstijl van PETREBELS

Functie-eisen: 

Wij hopen dat jij ... 

- Gek bent op katten ...
- Teamplayer bent
- Minimaal 18 jaar
- Grote mate van flexibiliteit en zelfstandigheid
- Niet bang is om dozen te tillen
- Beetje Engels of Duits kunt praten
- Een Rebel en geen Pussy bent
- humor hebt

24-40 uur 
Arbeidsvoorwaarden: 

- Marktconform salaris
- 25 vakantiedagen per jaar
- 24-40 uur beschikbaar per week bent
- Een uitdagende functie binnen een klein team in een groeiend bedrijf;
- Een zeer informeel werkklimaat.
- Een leuke personeelskorting

Wij zijn Petrebels 
. .. en we zijn gek op katten! 

Katten zijn eigenwijs en eigenzinnig. Wij ook - we doen dingen 
graag op onze eigen manier en ondernemen met humor, lef en 
heel veel creativiteit. Dit blijkt een gouden formule, want onze 
stoere en duurzame krabpalen zijn wereldwijd razend 
populair. 

Als je plezier hebt in wat je doet, dan hoef je nooit te werken. 
En zo gaat het bij Petrebels eigenlijk elke dag. Ons team 
bestaat uit een fijne en hechte groep creatieve mensen die 
keihard werken aan ons merk. 

Ben jij enthousiast geworden? Stuur dan een email met je 
CV en motivatie naar: 

Dennis@petrebels.com 




