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Opleidingen 
Onderstaande opleidingen zijn relevant voor deze stage. In de lijst met werkzaamheden & 
verwachtingen, onderaan deze vacature bevinden zich de taken die gekoppeld zijn aan iedere 
opleiding.  
 

• MBO niveau 2 – Logistiek medewerker (BOL / BBL) 
• MBO niveau 1 – Assistant Logistiek Medewerker (BOL / BBL) 

 
Je werkplek 
Je gaat aan de slag bij een niche webwinkel, gespecialiseerd in het verkopen van Egyptische 
waterpijpen, accessoires en waterpi0jp tabak! In deze snel groeiende markt zijn wij inmiddels 
uitgegroeid tot één van de grootste waterpijp webwinkels van de Benelux! Wij zijn een gezellig, 
klein maar snel groeiend bedrijf met veel doorgroei mogelijkheden. Sluit je aan bij ons team en 
maak onderdeel uit van de snelst groeiende waterpijp speciaalzaak! 
 
Stage 
Je hebt het vast wel gemerkt: Roken is uit, Waterpijp is in! Met drie waterpijp webwinkels en 
een online groothandel bezorgen wij door heel Europa dagelijks tientallen bestellingen. Al deze 
bestellingen bevatten breekbare producten en moeten binnen 24 uur geleverd worden bij onze 
klanten. Dit is dus iedere dag een grote uitdaging en verreist goede logistieke planning. 
 
Tijdens je stage krijg je te maken met alle facetten van ingaande en uitgaande logistiek. Denk 
hierbij aan inkomende producten die in ons magazijn opgeslagen moeten worden. Deze moeten 
gecontroleerd worden op schade en volledigheid. Vervolgens worden de producten besteld door 
klanten die hun bestelling de volgende dag verwachten. De bestellingen worden door jou, nadat 
we je de fijne kneepjes geleerd hebben, op efficiente, veilige en foutloze manier verpakt. Aan 
het eind van de dag wordt de rolcontainer geladen met pakketjes voor onze klanten en wordt 
het magazijn gereed gemaakt voor de volgende dag. 
 
Wij bieden je voor een periode van 3 tot 6 maanden een leuke, boeiende stageplek aan, waar je 
in zeer korte tijd leert hoe het er in het bedrijfsleven aan toe gaat. 
 
Werkzaamheden 
 

• Orders klaarzetten volgens vaste procedures. 
• Inkomende logistiek verwerken. 
• Op orde houden van het magazijn. 
• Het retour en naleverproces organiseren. 
• Meedenken / meehelpen aan verbeteren van het inpakproces. 
 

Verwachtingen 
We verwachten dat je gemotiveerd bent en over onderstaande kwaliteiten beschikt: 
 

• Zeer gestructureerd te werk kunnen gaan. 
• Geen 9 tot 5 mentaliteit. 
• Betrouwbaar en verantwoordelijk. 
• Proactieve werkhouding. 
• Netjes en georganiseerd te werk kunnen gaan.  
• Volgens de procedures / vaste processen kunnen werken. 
 
Ons kantoor is gevestigd in Bink36 (industrieterrein Binckhorst op 5 minuten afstand van 
station Den Haag CS & Den Haag HS).  


