
 

 

 

 

 

 

Logistiek medewerker (fulltime)  

 

Wij zijn: 

Van Overbeek Sanitair is in Europa marktleider op het gebied van mobiel, hoog kwalitatief, water 

gespoeld sanitair (toiletten en douches) voor (grote) festivals en evenementen. Onze producten zijn 

dusdanig ontwikkeld dat ze eenvoudig tijdelijk op locatie geplaatst kunnen worden. Met een hecht 

team specialisten verzorgen wij ieder jaar meer dan 200 festivals en evenementen in Europa. 

Op evenementen zoals Lowlands, Zwarte Cross, Tomorrowland, maar ook op festivals in landen als 

Frankrijk, Engeland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zijn wij verantwoordelijk voor het sanitair.  

 

Jij hebt hét: 

Wij zijn voor onze vestiging in Boxtel op zoek naar enthousiaste logistiek medewerker die het 

voortouw neemt om samen met collega’s zorg te dragen voor een nagenoeg vlekkeloos logistiek 

proces. 

Aantoonbare ervaring op logistiek vlak en affiniteit in het aansturen van een klein team is een must. 

Ben je ook nog een teamspeler met een probleemoplossend vermogen, stressbestendig en bereid 

om in het festivalseizoen (mei, juni, juli en augustus) overuren te maken? Dan zoeken wij jou!! 

 

Wat ga je doen:  

Je bent eindverantwoordelijke bij het voorbereiden van onze producten voor de diverse projecten. Je 

bent een belangrijke schakel in het logistieke proces bij de in- en uitgave van producten op onze 

locatie. Het betreft een veelzijdige en afwisselende functie en de werkzaamheden bestaan onder 

andere uit: 

 



 

 Het a.d.h.v. pakbonnen de projecten/evenementen voorbereiden. 

 Verzamelen en gereedmaken van producten. 

 Controle uitoefenen en toezicht houden op de kwaliteit, schoonmaak en compleetheid van 

producten. 

 Het met een heftruck laden en lossen van vrachtwagens. 

 Uitvoeren van technische controles op onze apparatuur. 

 Het uitvoeren van kleine reparaties. 

 
 

Jij verdient hét 

 Een uitdagende en veelzijdige fulltime functie binnen een succesvol, innovatief en 

groeiend bedrijf; 

 Beloning die past bij de werkzaamheden; 

 Geen eigen bijdrage pensioenvoorziening; 

 Kansrijke werkomgeving met goede mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen;  

 Je komt te werken in een team met gedreven en enthousiaste collega’s en met een 

informele Brabantse werksfeer. 

 

Interesse 

Is je interesse gewekt en wil je actief deel uitmaken van ons enthousiaste team? 

Stuur ons dan zo snel mogelijk een mail mét c.v. waarin je kort aangeeft waarom je interesse 

hebt, naar: j.hooijen@van-overbeek.nl 
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