
 

 
 

Medewerker Logistiek 
 

 
Onze missie is een wereld creëren waarin elk laboratorium al haar tijd aan onderzoek en controle kan besteden. We 
zijn het eerste aanspreekpunt voor laboratorium klanten in Nederland en België doordat we een betrouwbare 
partner zijn die meedenkt, meewerkt en levert. We zijn een familiebedrijf, gevestigd in Meppel en bestaan dit jaar 
125 jaar. In de afgelopen jaren zijn wij sterk gegroeid en het bedrijf is nog steeds volop in ontwikkeling. Kort 
samengevat zijn wij dé nummer 1 Laboratoriumleverancier met een groot aanbod aan apparatuur, benodigdheden 
en disposables voor ieder laboratorium. Daarnaast leveren we ook chemicaliën en hebben we eigen 
productiefaciliteiten waar we onder andere ons eigen merk chemicaliën produceren. Bij Boom werken 75 
medewerkers.  
 
Word jij ook enthousiast van de dynamiek in het logistieke proces? En wil je bijdragen aan het 
ontzorgen van laboratoria door soms het bijna onmogelijke waar te maken? 

 
Wat ga je doen?  
Op de afdeling Logistiek werk je samen met je collega’s in het logistieke proces binnen de firma. 
Er wordt gewerkt in een roulatiesysteem waarbij je op verschillende plekken in de logistiek ingepland kan 
worden. Je bent in deze rol breed en flexibel inzetbaar en springt in daar waar nodig is. Je vindt het ook geen 
probleem om een keer langer te werken als dat nodig blijkt te zijn. Je bent bovendien kwaliteitsgericht en werkt 
bewust aan je persoonlijke ontwikkeling. Dit om samen met ons te blijven werken aan onze flexibele, lerende, 
wendbare organisatie; waar medewerkers gedreven vanuit talent en juiste competenties met plezier werken en 
waar duurzame inzetbaarheid van medewerkers hoog in het vaandel staat. 
 
Wat vragen wij van jou?  
• Je hebt werk en denkniveau op minimaal MBO-niveau 2. 
• Je hebt bij voorkeur ervaring of affiniteit met het werken met  voorraadsystemen.  
• Je hebt geen hoogtevrees,  bent enthousiast, servicegericht, nauwkeurig en hebt cijfermatig inzicht. 
• Je bent in het bezit van een certificaat voor het rijden op een Elektropallettruck, Orderverzameltruck en een 

Smallegangentruck of bent bereid deze certificaten te halen.  
• Je beschikt over een goede Nederlandse mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.  
• Je bent bij voorkeur woonachtig in Meppel of omgeving. 

 
Wat bieden wij jou?  
• Je zal op uitzendbasis bij Boom aan de slag gaan en wordt ingeschaald conform het salarisbeleid van Boom.  
• Het betreft een functie voor 40 uur. 
• Je gaat werken bij dé Nederlandse totaalleverancier voor het laboratorium. 
• Dagelijks vers fruit en in de toekomst weer maandelijks een uitgebreide lunch met alle collega’s. 

 
Ben jij de logistiek medewerker die wij zoeken? 
Mail dan jouw motivatie en CV naar hr@boomlab.nl t.a.v. Janet de Weerd (HR-Adviseur).  
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