
 
 

 

Professionals in online veilingen voor de voedings- en drankenindustrie 
 
Wij zijn per direct op zoek naar een nieuwe collega! 
 
 

Logistiek medewerker (fulltime) 
 
 
Wat ga je doen? 
Als logistiek medewerker werk je op locaties in binnen- en buitenland en ben je verantwoordelijk voor het 
laden- en lossen van machines en inventaris. Daarnaast ondersteun je de projectleiders met het inrichten 
van de veilinglocaties. In deze actieve en afwisselende functie ondersteun je alle logistieke processen in 
een snel groeiende onderneming.  
 
Wat vragen we? 

• Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B. 

• Je bent in het bezit van een heftruck- en VCA basis certificaat, of bereid deze op kosten van 
Industrial Auctions te behalen. 

• Je bent bereid om meerdere dagen per maand in het buitenland (Europa) te werken. 

• Je werkt nauwkeurig, denkt in oplossingen en toont initiatief. 

• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. Engels en/of Duits is een pré. 
 
Wat bieden we? 

• Een boeiende functie in een informeel bedrijf met een jong team. 

• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 

• Een fijne werkomgeving met gezellige collega’s. 

• Marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden. 

• Uitzicht op een vast dienstverband. 
 
Industrial Auctions BV is een internationaal opererend online veilingbedrijf. Gespecialiseerd in de 
voedings- en drankenindustrie, veilen wij complete bedrijven, productielijnen en machines door heel 
Europa. Met ons kantoor gevestigd in Eindhoven, een opslag van 6000 m2, direct langs de N2 en dichtbij 
het vliegveld, kunnen wij ons werk effectief en efficiënt vervullen. We onderscheiden ons door onze 
kernwaarden; transparantie, persoonlijke aanpak en optimale dienstverlening elke dag waar te maken. Zo 
organiseren we veilingen van A tot Z voor onze opdrachtgevers en bieden wij ons sterk groeiende 
klantenbestand een constant vernieuwd aanbod van machines.  

 
Ben je enthousiast en herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Stuur dan je CV en motivatie naar: 
Lenneke van de Loo, administratie@industrial-auctions.com 
Tel.: 040 – 2409 208 
 
Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld. 


