
Over Artiteq:
Als productspecialist op het gebied van ophang-concepten, ontwikkelt Artiteq sinds 1995 vanuit 
Tilburg (NL) flexibele ophangsystemen voor schilderijen en andere wanddecoraties. Omdat het 
inrichten van wanden meer omvat dan alleen schilderijen ophangen en mede door het 
productspecialisme, heeft Artiteq de afgelopen jaren een uitgebreid assortiment aan producten 
ontwikkeld. Naast de schilderij ophangsystemen brengt Artiteq presentatiesystemen, signing 
ophangsystemen en solo ophangsystemen (los van een railsysteem) op de markt. Mede door de 
in-house expertise met een eigen productontwikkeling en kwaliteitscontrole, levert Artiteq ook 
met succes maatwerk oplossingen voor uiteenlopende ophangvraagstukken. Flexibiliteit en een 
continue drive om te blijven innoveren, beschrijven de kracht van Artiteq. Bij het ontwerpen en 
produceren van onze ophangsystemen, streven wij naar de beste kwaliteit en hebben hierbij milieu 
en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Artiteq ophangsystemen worden verkocht voor za-
kelijk gebruik en worden tevens als kant-en-klaar ophangconcept aan particulieren aangeboden. 
Dit beperkt zich niet tot het vestigingsland Nederland, want Artiteq producten worden wereldwijd 
in meer dan 60 landen verkocht.

VACATURE: MAGAZIJNMEDEWERKER (m/v 37,5 uur)
Wij zoeken een nieuwe collega voor de functie van Magazijnmedewerker (m/v) binnen ons 
bedrijf. De Magazijnmedewerker verzamelt aan de hand van een picklijst goederen. De 
verzamelde goederen worden op verschillende manieren verpakt (pakketten, bundels, 
pallets en kisten), afhankelijk van het type klant en wijze van transport. Tijdens het afmelden 
van de picklijst worden er automatisch colli labels, pakbonnen en labels van transporteurs 
geprint. In overleg met de Verkoop Binnendienst wordt de transporteur gekozen. Wij zoeken 
een teamplayer met een proactieve houding.  

Werkzaamheden: 
• Goederen verzamelen aan de hand van een picklijst
• Goederen verpakken / klaar maken voor transport 
• Verwerken van de magazijn administratie
• Aanvullen van de pick locaties
• Ondersteuning bij verpakken orders van gestuurde artikelen



Functie-eisen:
• Minimaal VMBO/ MBO geschoold
• Proactieve werkhouding
• Nauwkeurigheid met oog voor veiligheid en kwaliteit
• Teamplayer / collegiaal 
• Goede fysieke gesteldheid 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
• Fulltime beschikbaar; 37,5 uur verdeeld over 5 werkdagen, werktijden 08:00 – 16:30 uur,   
              flexibele aanvangstijd mogelijk 

Wij bieden:
• Een afwisselende functie binnen een internationaal opererend bedrijf.
• Onderdeel zijn van een klein hecht team in Tilburg.
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een goede 
 pensioenregeling.
• Een fulltime functie voor 37,5 uur in de week.

Solliciteren voor de functie Magazijnmedewerker?
Stuur je CV inclusief motivatiebrief ter attentie van de heer Robert van Nistelrooij: 
robert.v.nistelrooij@artiteq.com. 
Voor vragen kan je contact opnemen met Robert van Nistelrooij via 013 – 572 90 70. 
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