
 

 

Vacature medewerker uitgaande goederen participatiedoelgroep 

Bij T.O.M. bv is iedere werknemer gelijk, met of zonder afstand tot de werkmaatschappij. In dat kader 

hebben we binnen onze organisatie verschillende vacatures gericht op de participatiedoelgroep. 

 

Wat ga je doen 

Bij T.O.M. bv hebben we twee distributiecentrums. Hier liggen alle producten opgeslagen die we 

verkopen op onze webshops. Het team uitgaande goederen verzamelt de producten die horen bij een 

bestelling van de klant en verzendt ze naar het juiste adres. De werkzaamheden bestaan onder 

andere uit het lopen van orders, het inpakken van orders, dozen stapelen op pallets, pallets sealen en 

wegbrengen en de werktafels aanvullen met dozen en andere werkmaterialen. 

Samen met onze interne jobcoach bekijken we welke werkzaamheden mogelijk zijn.  

 

Waar kom je te werken 

Tom Omnichannel Management bv is een snel groeiend, ambitieus en ondernemend familiebedrijf. 

Dertien jaar geleden begonnen we met een kleine fietsenwinkel in Tilburg. Inmiddels zijn we 

uitgegroeid tot een internationaal e-commercebedrijf met acht webshops, meer dan 150 gezellige 

collega’s, een assortiment van ruim 100.000 producten en nog steeds die ene fietsenwinkel waar het 

allemaal mee begon. We zijn een no-nonsens familiebedrijf waar iedereen meetelt, er ruimte is om je 

persoonlijk te ontwikkelen en waar een goede werksfeer belangrijk is. We zijn open naar elkaar en 

werken hard, maar ontspannen ook door regelmatig een toffe activiteit te organiseren. 

  

Wat vraagt T.O.M. bv 

 Je bent gemotiveerd. 

 Na de opbouw/inwerktijd geef je aan hoeveel uren je definitief wilt werken (minimaal 20 uur). 

 Wanneer je niet fulltime werkt, plan je alle afspraken in je vrije tijd. Uitzonderingen zijn in 

overleg mogelijk. 

 Je komt de gemaakte afspraken na. 

 Naleven van onze huisregels. 

 

Wat biedt T.O.M. bv 

 Aangepast werk binnen de mogelijkheden. 

 Directe ondersteuning en/of begeleiding door een interne jobcoach. 

 Trainingsmogelijkheden voor het leren van nieuwe werkzaamheden. 

 Uitbreiding van de werkzaamheden binnen de mogelijkheden. 

 Mogelijkheid om te beginnen met een lager aantal uren met opbouw naar het aantal uur dat 

je in de toekomst kan/wil werken. 

 

Wil jij ons team versterken? Stuur jouw motivatie en cv naar tom@tom-bv.com. 

mailto:tom@tom-bv.com

