
Met jou Door jou Voor jou

Werken als magazijnmedewerker, 

dat betekent meebouwen aan een 

succesvol en divers DHL, waar jouw 

talent het belangrijkste is!

Kan jij je vinden in deze waarden?

Dan hebben we een match!

• Flexibel

• Nauwkeurig

• Teamplayer

• Resultaatgericht en 

probleemoplossend werken

• Proactief en assertief

 

            
           
             

Magazijnmedewerker
DHL Aviation - Brucargo 

Droom je van een job in de logistieke sector? Het sorteercentrum DHL
Aviation is op zoek naar magazijnmedewerkers (voor de nachtshift).
Als magazijnier ontvang, sorteer, controleer en verwerk je goederen van
over heel de wereld. 

Je ontvangt zendingen van max 30 kg, die je tijdig in en uit de containers en vrachtwagens 
dient te laden. Je controleert zendingen op beschadigingen en andere gebreken. Daarnaast 
verplaats je volle en lege containers doorheen de warehouse en je sluit containers op een 
correcte manier af. De warehouse houd je ordelijk. Tot slot communiceer je duidelijk naar je 
collega’s en rapporteer je verdachte of foutieve zendingen aan je teamleader of supervisor.

Je motivatie is het 
allerbelangrijkste voor ons. Wel zijn 
er een paar dingen die je moet 
weten als je deze functie graag wil 
invullen:

• Je kan goed communiceren in 
het Nederlands.

• Nachtwerk is geen probleem 
voor jou.

• Veiligheid is belangrijk voor 
jou. De regels hieromtrent 
respecteer je. 

• Je hebt een goede conditie en 
je houdt van fysieke arbeid.

• Heftruckattest of ervaring is 
een plus, maar geen must.

• Je beschikt over een bewijs 
van goed gedrag en zeden 
(uittreksel uit strafregister 
model 2).

Naast een bangelijke job en fijne 
collega’s mag je ook nog dit 
verwachten:

• Voltijdse tewerkstelling

• Starten met interimcontract 
van 6 maanden. Daarna 
mogelijkheid om vast in 
dienst te werken. 

• Bruto uurloon van 13,60 euro, 
met nachtpremie.

• Indien vast contract: 
extralegale voordelen o.a. 
maaltijdcheques, groeps- en 
hospitalisatieverzekering.

• Doorgroeimogelijkheden, 
begeleiding (boardingstraject 
en buddysysteem) en interne 
opleidingen.

• Shiften: 

DHL Aviation Brucargo

Vliegveld 117

1820 Steenokkerzeel

Je kan je fiets veilig 
wegzetten.

De bushalte ‘Melsbroek cargo 
noord’ bevindt zich vlakbij de 
ingang van de Brussel-hub. 
Verschillende buslijnen stoppen 
hier. 

Met de auto is DHL vlot 
bereikbaar via de E19, 20 
minuten rijden vanuit 
Mechelen. Je kan je auto er 
parkeren.

20 minuten wandelen van 
treinstation Brussels Airport 
Zaventem.

www.aviationcargo.dhl.com

22u30 6u30

14u00 22u00

19u00 03u00

20u00 04u00


