
 

 

Allround Beheerder Bier-brouw-webshop i.c.m. werkbegeleider (25-32 uur) 

 

 

 
SBI Homebrew is een webshop gericht op de speciaal bier-branche, waar we werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Weet 

jij het overzicht te bewaren om onze orders tijdig en compleet gereed te krijgen voor verzending? Ben je niet bang om aan te pakken en kan 

je snel schakelen? Maar ben je ook geduldig en heb je affiniteit in het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dan is deze 

functie van Allround Beheerder iets voor jou! 

Als Allround Beheerder heb je veel variatie en vliegt de dag voorbij. Zo ben jij verantwoordelijk voor goederenontvangst-en opslag, maar ook 

het verwerken/ompakken van grondstoffen naar kleinere hoeveelheden. Tijdens je werkzaamheden werk je af en toe met een palletwagen 

wat gepaard gaat met enige fysieke inspanning. Met behulp van een scanner maak jij orders klaar en gereed voor verzending. 

Naast de logistieke werkzaamheden heb je een aantal administratieve taken, zoals het beantwoorden van e-mail en telefoon. Kortom: een 

superleuke afwisselende baan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERESSE? 

Heb je interesse in een leuke uitdagende baan bij een internationaal groeiend bedrijf in de speciaal bier-branche, dan zien  

we graag je sollicitatie tegemoet!  Voor verdere informatie over deze vacature, kun je contact opnemen met Marloes Stobbelaar via: 06-

20410037 of via marloes@sbi4beer.com. Sollicitatie via www.werkinmeierijstad.nl  

Het team van SBI Homebrew: Het team waarvan je deel gaat uitmaken bestaat uit momenteel 2 collega’s. Samen met Selected Brewing 

Ingredients totaal 16 collega’s. Voor meer informatie over ons bedrijf zie onze website: www.sbi4homebrew.com 

 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

TOT JE TAKEN BEHOREN: 
• Orderpicken van bestellingen. 

• Goederen ontvangen, controleren en verzendklaar opslaan in ons  

   magazijn. 

• Het verwerken/ompakken van grondstoffen naar kleinere hoeveelheden. 

• Complete bier-brouw-pakketten samenstellen en klaarmaken voor  

   verzending. 

• De voorraad inventariseren, bijhouden en registreren. 

• Diverse administratieve taken uitvoeren. 

• Dagelijks hygiënisch werken, opruimen en schoonmaken. 

• Mensen (met een afstand tot de arbeidsmarkt) begeleiding geven  

   in het werken bij SBI Homebrew.  

• Werkprocedures maken voor de diverse werkzaamheden, evt. ook  

   voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Ben jij die enthousiaste collega met de juiste skills? 

THE FINEST INGREDIENTS SELECTED FOR YOU! 

FUNCTIE-EISEN: 
• Ervaring in het organiseren en overdragen van werkzaamheden  

   (mag in een magazijn, maar ook in een andere werkomgeving). 

• Je levert kwaliteit, bent betrouwbaar en werkt nauwkeurig. 

• Initiatief of proactief zijn, wordt gewaardeerd.  

• Geduldig zijn en leiding kunnen geven.  

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en goede  

   beheersing van het Engels. 

• Bij voorkeur uit directe omgeving van Veghel of een maximale  

   reistijd 20 minuten. 
 

WAT BIEDEN WIJ IN DEZE BAAN: 
• Een afwisselende baan voor 25-32 uur.  

• Zelfstandigheid in samenwerking met een klein team. 

• Begeleiding mogen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

• Flexibele werkuren verdeeld over 5 dagen tussen 08:30-17:00 uur.  

• Informele en gezellige sfeer in het team. 

• Een leuke branche met mooie producten voor consumenten/thuisbrouwers met passie voor het bierbrouwen!  

• Kwaliteit en service staan hoog in het vaandel. 

• Uitzicht op vast arbeidscontract bij goed functioneren. 

• Pensioen bij Allianz PPI. 
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