Logistieke bijbaan op zaterdag!
(9.00 – 17.30 uur in Veghel)

Goed salaris en interessante toeslagen
Veghel

Ga je binnenkort weer beginnen aan de studie en ben je op zoek naar
een leuke bijbaan op zaterdag? BaanTreffers is op zoek naar een
logistieke medewerker die bij een informele groothandel in Veghel
bestellingen voor consumenten in orde wil gaan maken. Het betreft
een bijbaan voor de lange termijn (minimaal een half jaar)!

Functieomschrijving

Voor een informele, persoonlijke en hard groeiende organisatie in
Veghel is BaanTreffers op zoek naar een medewerker voor
consumentenbestellingen. Klanten bestellen steeds meer online, ook
de dagelijkse boodschappen. Jij zorgt ervoor dat deze bestellingen
juist verzameld worden, zodat de klant deze alleen nog maar hoeft op
te halen in de winkel.
De sfeer in dit gezellige team 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 bestellingen die klanten online doen, correct en compleet worden
verzameld. Omdat het grotendeels om verse producten gaat, werk je in
een gekoelde omgeving (2-7 graden).
Jouw werkdag start om 9.00 uur en je werkt totdat het werk klaar is.
De streeftijd is 17.30 uur, maar op drukke dagen kan het zomaar wat
later worden. Moet je echt een keer wat vroeger weg dan is dat
natuurlijk ook mogelijk.
Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit:

Het verzamelen van alle bestelde producten in het grote
magazijn
Vervolgens ga je per klantbestelling de gewenste producten
verzamelen in kratten
Je zorgt ervoor dat de producten netjes en logisch gestapeld
worden. De zware producten onderin, de lichtere en kwetsbare
producten bovenop
Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, zowel in woord als
geschrift. De afdeling is nog klein en er wordt niet gewerkt
met een handscanner. Je leest de benodigde producten van de
computer en zorgt ervoor dat de juiste producten bij de juiste
bestelling terecht komen
Orderverwerking in het systeem
Je zorgt ervoor dat alle bestelling goed verpakt zijn en klaar
staan voor transport

Functie eisen

Je bent wekelijks op zaterdag beschikbaar (zie hierboven voor
meer info over de werktijden).
Je bent secuur en je beheerst de Nederlandse taal goed
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 af en toe zware
producten en dozen (max. 25 kg) te tillen.
Je woont in Veghel of de nabije omgeving.
Je bent een teamplayer, maar je kunt ook goed zelfstandig
werken.

Jouw werkgeluk ( & arbeidsvoorwaarden)

Je kunt op korte termijn aan de slag voor lange tijd.
Je krijgt een afwisselende baan waarbij je leert op de
werkvloer en waarbij je goed wordt ingewerkt door ervaren (en
gezellige) collega’s.
Je ontvangt een goed salaris én interessante toeslagen i.v.m.
de temperatuur.
Je krijgt wekelijks uitbetaald.

Nieuwsgierig?

Heb jij in deze vacature jouw nieuwe bijbaan gevonden? Solliciteer
dan snel of neem contact met ons op! We vertellen je tijdens een
kennismakingsgesprek graag meer over het bedrijf.

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

