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Vacature depotmedewerker 
 

Kortmann Art Packers & Shippers is een logistiek specialist in de kunstwereld, aangesloten bij de hasenkamp 
Groep. Hierdoor zijn wij onderdeel van werelds grootste logistieke organisatie binnen de fine art sector. Ons 
werkveld beslaat het verzorgen van transport, het verpakken, het installeren en het opslaan van kunstwerken 
wereldwijd. Tot onze klantenkring behoren o.a. grote gevestigde Europese musea, internationale bekende 
veilinghuizen, galeries wereldwijd, particuliere verzamelaars en bedrijfscollecties. 

Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een depotmedewerker fulltime. De afdeling depot 
binnen Kortmann is verantwoordelijk voor het klaarzetten van de kunst en/of waardevolle objecten voor 
transport en het inhuizen van kunst en/of waardevolle objecten in ons depot. 

Wat ga je doen? 

Als depotmedewerker houd je je bezig met het alle dagelijkse werkzaamheden in en om ons depot en sta je 
dagelijks in direct contact met zowel collega’s, (internationale) chauffeurs, leveranciers en klanten. Je houdt je 
onder andere bezig met in- en uitpakken van kunst en/of waardevolle objecten, je sorteert de vracht en zorgt 
ervoor dat het op de juiste locatie terecht komt. Je controleert de vracht en de bijbehorende documenten, je 
assisteert bij het laden en lossen van de vrachtwagens. Daarnaast verzorg je samen met jouw collega 
depotmedewerkers de (tijdelijke) opslag van de kunst en/of waardevolle objecten in ons depot. Het opmaken 
van conditierapporten is een van de taken die daartoe behoren. Je begeleidt op een representatieve wijze 
externe bezoekers, klanten en leveranciers. Samen met jouw collega’s zorg je ervoor dat het depot er schoon en 
netjes uitziet, toegankelijk is en dat de procedures door iedereen nageleefd worden. Je zorgt ervoor dat er 
voldoende materiaal aanwezig is en de hulpmiddelen ten behoeve van art handling en transport beschikbaar 
zijn.  

Minimale eisen zijn; 

• Je hebt een afgeronde (MBO) opleiding op gebied van logistiek/warehouse 

• Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijk vaardigheden in het Nederlands en Engels; 

• Je bent communicatief vaardig en representatief; 

• Je bent in staat tot het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 
 
Persoonsprofiel; 

• Je hebt een positieve, klantgerichte instelling; 

• Je bent verantwoordelijk, flexibel, stressbestendig en servicegericht; 

• Je bent geduldig en begrijpt dat de kunst bij onze klanten niet alleen van een bepaalde financiële, 
maar ook uiterst emotionele aard is; 

• Je hebt affiniteit met kunst. 
 
Ben jij een type die niet graag stil zit en heb jij een passie voor kunst en denk je een waardevolle aanvulling te 
zijn op het Kortmann team? Dan ontvangen wij graag je CV inclusief motivatie. Je kan deze mailen naar Jeannet 
de Jonge, mailadres: jeannet@kortmann.nl 
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