
 

Vacature Logistiek allrounder 
 

Wil jij werken in een jong en dynamisch team met korte lijnen, waar meedenken en doorgroeien 
gestimuleerd wordt? Dan zoeken wij jou… 

 
Wie zijn wij? 

Nova Texant is de textielpartner voor al uw kleine tot grote producties. Een partner die staat voor 
kwaliteit, service, betrouwbaarheid en flexibiliteit. Nova Texant is de drijvende kracht achter het 
wereldwijde baby cadeaumerk VIB | Very Important Baby®, maar heeft ook andere succesvolle 

merken ontwikkeld waaronder It’s a baby, Nova Golf en Texy Towel. Wij zijn gespecialiseerd in het 
afhandelen van de productie van A tot Z. Ons kantoor, magazijn en showroom is gevestigd aan de 

Coenecoop in Waddinxveen, nabij Rotterdam. 
 

Wat ga jij doen? 
Jij draagt zorg voor het logistieke gedeelte van Nova Texant en zorgt dat het proces van bestelling 
van accountmanager tot levering in de retail soepel verloopt. Je hebt veel vrijheden, maar daarbij 

ook veel verantwoordelijkheden. Pro-actief meedenken en efficiency is een echte must. 
Daarnaast zijn de werkzaamheden variërend, denk aan het verwerken van inkomende goederen, 

voorraad op pijl houden en jouw werkplek netjes en geordend te houden. 
 

Wie ben jij? 
✓ Je bent een echte aanpakker en steekt graag de handen uit de mouwen. 

✓ Meedenkend en oplossingsgericht 
✓ Open en enthousiaste houding 
✓ Minimaal 24 uur beschikbaar 

✓ Verantwoordelijk is voor jou vanzelfsprekend 
 

Wat bieden wij jou? 
✓ Een goed salaris 

✓ Doorgroeimogelijkheden 
✓ Uitzicht op vast dienstverband 

✓ Een leuke en afwisselende baan in een jong en gezellig team 
✓ Korte lijnen met de directie en een gezellige en informele sfeer 

✓ flexibiliteit in werktijden 
✓ Leuke team uitjes en vrijdagmiddagborrels 

 
 

Enthousiast geworden? 
Mocht je vragen hebben, neem gerust contact op met Andy via telefoonnummer 0182-785071 of 

stuur ons snel een e-mail met jouw motivatie naar office@novatexant.com, en wie weet 
verwelkomen wij je snel op onze locatie in Waddinxveen. 
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