Logistiek medewerker inkomende
goederen – dagdienst & lange
termijn!

Een goed salaris met interessante toeslagen!
Veghel en omgeving

Je werkt secuur, behoudt het overzicht en je hebt alles onder
controle. Herkenbaar? Je bent op zoek naar een logistieke baan (in
dagdienst!) voor de lange termijn. Wij zijn op zoek naar een
medewerker inkomende goederen.

Waar ga je werken en wat ga je doen?

Voor een informele, persoonlijke en hard groeiende organisatie in
Veghel is BaanTreffers op zoek naar een medewerker inkomende
goederen. Het betreft een baan voor de lange termijn van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur.
Samen met een divers team werk je binnen een gezellige, informele
organisatie. De sfeer is goed; naast hard werken is er ook ruimte
voor een praatje en een lolletje. Dagelijks worden vanuit
het magazijn in Veghel verschillende winkels in het hele land
bevoorraad met (verse) producten. Jij zorgt ervoor dat de goederen
van de leveranciers ontvangen en gecontroleerd worden, voordat ze
het magazijn in gaan. Omdat het grotendeels om verse producten gaat,
werk je in een gekoelde omgeving (2-7 graden).
Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit:
Het lossen van vrachtwagens
Het ompakken van producten, zodat ze op de juiste manier in het
magazijn terecht komen

Het nakijken en controleren van de binnen gekomen producten.
Denk hierbij aan het controleren aan de hand van de
leveringsbon, maar ook aan kwaliteitscontrole en controle op
THT
Het verwerken van orders in het systeem
Schakelen met verschillende afdelingen, waarbij je nauw contact
onderhoudt met de afdeling stock control

Functie-eisen

Ervaring in de logistiek is mooi meegenomen, maar niet
noodzakelijk. Het is wél belangrijk dat je leergierig bent en
snel nieuwe dingen oppikt
Je bent fysiek in orde en bent in staat zware producten en
dozen (max. 25 kg) te tillen
Je bent voor lange tijd en fulltime beschikbaar
Je bent secuur, meedenkend en je kunt goed luisteren
Je woont in Veghel of de nabije omgeving
Je bent een teamplayer, maar je kunt ook
goed zelfstandig werken

Jouw werkgeluk (& arbeidsvoorwaarden)

Je krijgt een afwisselende baan waarbij je leert op de
werkvloer en waarbij je goed wordt 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
Heb je ambities en laat je dit zien? Je komt te werken binnen
een groeiende organisatie, waarbij je
veel doorgroeimogelijkheden hebt!
Je gaat werken binnen een zelfstandig team van 8 collega’s
waarbij jouw pro activiteit gewaardeerd wordt
Een goed salaris met interessante toeslagen

Nieuwsgierig?

Spreekt deze functie jou aan? Wil je meer weten? Neem gerust contact
op en we bespreken de mogelijkheden samen. Je mag bellen, mailen of
solliciteren via onderstaande button.

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

