
 
Ken jij Riho al? Dan ben je waarschijnlijk actief in de sanitair branche. Daar zijn we 

een begrip. Denk aan ligbaden, whirlpools, douches en badkamer- meubels. 

Gelukkig kennen ook steeds meer consumenten ons. Dat vinden we belangrijk. 

Omdat we willen dat zij genieten van de tijd die zij in de badkamer doorbrengen. 

Met dat uitgangspunt bedenken, ontwerpen en produceren we vanuit Europa 

producten voor het interieur van de badkamer. Al meer dan 30 jaar! Van oudsher 

slagen we erin vanuit onze passie voor sanitair hoogwaardige producten te 

introduceren. Die passie is er nog steeds. Wel met een nieuwe drive. We vinden het 

belangrijk mensen blij te maken met onze producten. Daarom dagen we onszelf 

elke dag weer uit om te innoveren en te inspireren. 

 

Wij zijn op zoek naar een 

Magazijn medewerker (m/v) 38 uur per week 

 

De functie 

De werkzaamheden bestaan uit diverse uitvoerende werkzaamheden in het 

magazijn, zoals het verzamelen, het verpakken en het verzendklaar maken van 

klantorders en het ompakken en het labelen van artikelen. Je bent o.a. 

verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van leveringen, het handmatig 

verzamelen van orders en sorteren van zendingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt 

van elektrisch aangedreven interne transportmiddelen zoals reachtrucks. Je 

rapporteert aan de meewerkend voorman. 

Jouw profiel 

Je hebt relevante werkervaring in een magazijn of distributiecentrum. Je hebt 

relevante werkervaring (ervaring binnen de Retail of B2B is een pre). Je beschikt 

over een geldig diploma Reachtruck. Je hebt goede communicatieve en sociale 

vaardigheden en een goede beheersing van de Nederlandse taal. De aard van de 

werkzaamheden brengt een fysieke inspanning met zich mee en vereist daarom 

een goede conditie. Je bent een zelfstarter en resultaat- en kwaliteitsgericht. Je 

beschikt over een “hands on” mentaliteit en een proactieve en probleemoplossende 

instelling. 

 

 



Wat wij bieden 

Een zelfstandige, uitdagende en veelzijdige functie binnen een klein informeel team. 

Wij kennen vaste werktijden tussen 08.00 en 17.00 uur. Je werkt 38 uur per week. 

Is dit jouw baan? 

Je schriftelijke sollicitatie, voorzien van cv, kun je tot eind juli 2020 richten aan:  

Riho International B.V., t.a.v. Leon Luiken, leon.luiken@riho.nl. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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