Expeditie medewerker in Veghel
(fulltime – dagdienst)

Conform cao meubelindustrie
Veghel

Jij hebt het overzicht, weet wat er speelt, wat er nog verwacht
wordt en zorgt ervoor dat het inpak-, verzamel en verzendproces bij
een fabrikant van meubelen zo soepel mogelijk verloopt. Ben jij een
natuurlijke planner? Lees dan snel verder!

Functieomschrijving

Dit Veghelse bedrijf staat bekend om het vakwerk dat ze leveren.
Buitengewone kwaliteit, gebruiksvriendelijke producten, een perfecte
afwerking en een ruim assortiment zijn kenmerkend. Met passie en
ervaring bieden ze een breed assortiment meubelen in het lage,
midden en hogere segment.
Met 40 medewerkers werkt dit bedrijf al jarenlang samen met
verschillende dealers in de Benelux en Duitsland. Ze produceren op
bestelling, naar wens van de klant, waardoor elk meubel
verschillend is. Door te werken met de nieuwste technieken en
machines zorgen ze voor een strakke planning waardoor de levertijd
voor de klant zo kort mogelijk is.
Alle meubelen worden van a tot z gemaakt in de productiehal in
Veghel. Zitten de meubelen helemaal in elkaar? Dan komen ze bij jou
terecht!
Jij zorgt ervoor dat de eindproducten stevig en
goed worden ingepakt, zodat de klant deze alleen maar hoeft uit te
pakken en op te hangen. Je houdt er rekening mee dat de goederen zo
economisch mogelijk op pallets worden gestapeld en dat
de bestellingen compleet zijn. Een los bijproduct verzamel jij uit

het magazijn en voeg je aan de juiste bestelling toe. Je scant de
producten in, zorgt dat de juiste pallets meegaan met de chauffeur
en schakelt daarnaast ook veel met de montageafdeling en de afdeling
verkoop binnendienst.
Jouw afdeling is de laatste stap in het hele (productie)proces.
Je controleert de bestellingen en zorgt ervoor dat alles goed
doorloopt. Kortom, je hebt hierin een goed overzicht, schakelt veel
met collega’s en denkt altijd 2 stappen vooruit zodat het proces
gesmeerd en soepel doorloopt.
Je werkt van maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 16.00 uur in een
gemoedelijk Brabants bedrijf, binnen een klein, hecht team. Het
betreft een functie voor de lange termijn.

Functie-eisen

Ervaring in de logistiek is mooi meegenomen, maar niet
noodzakelijk. Het is wél een eis dat je het overzicht kunt
bewaren, accuraat werkt en goed kunt plannen
Je bent fysiek in orde en bent in staat zware producten en
dozen te tillen
Je kunt logisch nadenken en je denkt altijd 2 stappen vooruit.
Dit maakt jou een echte planner die niet voor verrassingen komt
te staan
Daarnaast is ook een goede werkmentaliteit van belang. Je bent
enthousiast en gemotiveerd om te leren en je de functie snel
eigen te maken
Je bent fulltime beschikbaar
Je woont in Veghel of de nabije omgeving
Je bent een teamplayer, maar je kunt ook
goed zelfstandig werken

Jouw werkgeluk (& arbeidsvoorwaarden)

Je leert de werkzaamheden op de werkvloer en je wordt
goed ingewerkt door ervaren collega’s
Het bedrijf investeert in jou en jij in het bedrijf. Hierdoor
werk je aan een lange termijn relatie met een vaste aanstelling
in het vooruitzicht
Je gaat werken binnen een klein team van 4 directe collega’s
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Interesse?

Spreekt deze functie jou aan? Wil je meer weten? Neem gerust contact
op en we bespreken de mogelijkheden samen. Je mag bellen op

0413-747163, mailen naar info@baantreffers.nl of solliciteren via
onderstaande button.

Sluisstraat 29 – 5462 CA – Veghel
0413 747 163 – info@baantreffers.nl

