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IGEPA Nederland heeft zich sinds de oprichting in 2009 ontwikkeld tot een van de belangrijkste groothandels-
bedrijven voor grafische producten. Van oorsprong was IGEPA een groothandel in papier en karton. Door een 
strategie van gerichte overnames is IGEPA Nederland geëvolueerd tot een totaalleverancier van Paper & Print, 
Office, Visual Communication en Packaging. In Tiel staan dagelijks ruim 150 enthousiaste en gespecialiseerde 
medewerkers klaar om ervoor te zorgen dat alles achter de schermen perfect geregeld is. Zij dragen bij aan 
een gezonde bedrijfsvoering en aan de ontwikkeling van IGEPA Nederland. Betrokkenheid, betrouwbaarheid 
en nabijheid van de markt zijn voor ons de basis voor succesvolle en langdurige samenwerkingen.

Binnen ons magazijn zijn wij op zoek naar een fulltime

REACHTRUCKCHAUFFEUR 

Over de functie:
Als reacher ben je een groot deel van de dag op de reachtruck aan het werk. Daarnaast verricht je ook allerlei 
andere operationele werkzaamheden in het magazijn als het laden / lossen van vrachtwagens, orders picken 
en het controleren van vrachten, in- en uitgaande goederen.

De werktijden zijn van 13:30 – 22.00 en in een later stadium worden dit wisseldiensten dag/middag 

Wat vragen wij:
 • ruime ervaring als reachtruckchauffeur
 • je werkt behendig en nauwkeurig 
 • in bezit zijn van een reachtruckcertificaat is een pré
 • je komt uit de directe omgeving van Tiel.
 • wij zoeken een enthousiaste en fitte kandidaat met een flexibele instelling 
 • goede kennis van de Nederlandse taal
 • Je beschikt minimaal over een MBO werk- en denkniveau, opleidingsrichting: Logistiek.

Wat wij bieden:
 • afhankelijk van je ervaring en opleiding ontvang je een aantrekkelijk salaris 
 • toeslagen van 30% en 50% op onregelmatige werktijden
 • reiskostenvergoeding, indien van toepassing 
 • goede pensioenregeling
 • 30 vakantiedagen 
 • wij bieden een uitdagende functie binnen een enthousiast team in een dynamische 
  hard groeiende organisatie.

Herken jij jezelf in deze rol en wil jij ons team versterken? 
Solliciteer dan door een motivatiebrief en je CV te mailen naar: evansoelen@igepa.nl


