
 
 
 
 
 
Vacature nauwkeurige logistieke aanpakker/ veilingmedewerker (40 uur p/w of oproepkracht) 

Door de groei van ons bedrijf zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste en loyale veilingmedewerker 
die ons team fulltime (40 uur per week) of als oproepkracht komt versterken. Ben jij nuchter en vrolijk en 

houd je van aanpakken en diversiteit? Voel jij je verantwoordelijk voor een goed eindresultaat? Dan zijn wij 
op zoek naar jou!  
 
Wie zijn wij?  

Onlineveilingmeester.nl heeft ruime ervaring in het organiseren van online veilingen en is één van de groot-

ste veiling bedrijven van Nederland. Jaarlijks organiseren we meer dan 500 veilingen en we zijn actief in 
heel Nederland en andere delen van Europa. We veilen allerlei uiteenlopende artikelen. Zowel nieuwe pro-

ducten als gebruikte items, die nog prima een tweede ronde mee kunnen. Daarbij kun je denken aan (agra-
rische) voertuigen en meubels maar ook aan kleinere items zoals sieraden en kleding. Ons hoofdkantoor is 
gevestigd in Groningen. Tot onze opdrachtgevers behoren o.a. de (Rijks)overheid, ondernemers, particulie-
ren, leasemaatschappijen en financiële instellingen.  

Wij zijn een hecht team binnen een familiebedrijf dat al ruim 14 jaar bestaat. Kennis en ervaring is er dus in 

overvloed, waardoor wij een uitstekende plek zijn om jezelf te ontwikkelen. Een ambitie die wij ook vragen 
van onze (nieuwe) collega.  

 
Wat wordt jouw functie? 
Als allround veiling- en logistiek medewerker ben je medeverantwoordelijk voor het complete logistieke 
operationele proces zoals het behandelen en verwerken van inkomende en uitgaande goederenstromen, 

het verkavelen (productomschrijvingen maken en koppelen aan het kavelnummer) en fotograferen van de 

producten en het bijwonen van kijk- en afgiftedagen. In de rol van veiling- en logistiek medewerker ben je er 
(mede) verantwoordelijk voor dat de veilingopdracht, conform de vooraf overeengekomen veilingovereen-

komst, wordt uitgevoerd. Je werkt onder leiding van de Teamleider Veilingen en werkt samen met collega 
veilingmedewerkers.  
 
Onze ideale kandidaat heeft in ieder geval:  

• MBO werk- en denkniveau  

• Goede communicatieve- en omgangsvaardigheden 

• Een brede productkennis en bij voorkeur technisch onderlegd 

• In het bezit van rijbewijs B 

• Goede beheersing Nederlandse taal in woord en schrift 

• Kennis van en ervaring met MS Office pakket, met name Excel  

• Het is een pré als je ook in het bezit bent van een certificaat heftruckchauffeur en/of rijbewijs BE.  

Wat bieden wij?  

• Fulltime dienstverband (40 uur)  

• Afwisselende fysieke baan 

• Verantwoordelijke en veelzijdige functie 

• Marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Winstuitkering 

• Vrijdagmiddaglunch 

• Open en informele werksfeer  

De standplaats is in beginsel Heerenveen maar het is voor jou ook geen probleem om met je collega’s voor 
een korte periode op andere locaties in Nederland te worden ingezet. 
Ben je geïnteresseerd? 

Wil je meer informatie over de vacature? Ben je er van overtuigd dat je onze ideale kandidaat bent? Stuur 

dan jouw motivatie en CV, voorzien van foto naar vacature@onlineveilingmeester.nl t.a.v. Marchien Wes-
terhuis. We horen graag van je!  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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