Medewerker magazijn & productie –
fulltime in Nistelrode

Tussen €12,- en €13,25 bruto per uur
Nistelrode

Voor een kleine (4 medewerkers), gezellige organisatie,
gespecialiseerd in natuursteentegels, zijn we op zoek naar een echte
allrounder in het magazijn. Het magazijn wordt jouw
verantwoordelijkheid, dus je bent zelf pro actief en zelfstandig. Je
werkt van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur en je hebt
een divers takenpakket.

Waar ga je werken & wat ga je doen?

In de ochtend verwerk je alle binnengekomen orders. Je maakt
pakketten klaar en verzamelt deze op pallets (je beschikt hiervoor
over een luxe heftruck). Er wordt regelmatig een bestelling door een
particuliere klant bij je opgehaald en aan het eind van de dag zorg
je ervoor dat de rest van de bestellingen netjes en volledig met de
transporteur meegaan.
Naast het magazijn wordt ook het ‘atelier’ jouw domein. Hier worden
alle displays en samples voor dealers en potentiële klanten gemaakt.
Jij bouwt deze houten displays zelfstandig, zorgt ervoor dat de
samples worden samengesteld en dat deze juist gecodeerd zijn. Een
secuur werkje, maar ook een erg belangrijke taak aangezien deze
samples uiteindelijk voor nieuwe orders en klanten gaan zorgen!
In de middag lunch je tussen 12.00 en 12.30 uur gezellig met je
collega’s waarna je door gaat met jouw werk. En werk is er genoeg!
Het magazijn is groot en hoog en er staat veel voorraad opgeslagen.
Er is hier nog ruimte voor verbeteringen. Denk bijvoorbeeld aan het
aanbrengen van meer structuur of de juiste nummering bijvoorbeeld.

Je brengt het magazijn naar een hoger niveau zodat de effectiviteit
verhoogd wordt.
Aangezien jij verantwoordelijk bent voor het hele magazijn, zal je
ook vele andere klusjes oppakken. Je zorgt ervoor dat de kapotte
lamp vervangen wordt, maakt tussendoor nog even snel een
spoedbestelling klaar, brengt af en toe zelf een bestelling weg en
doet her en der wat onderhoudsklusjes.
Kortom: veel variatie! Het is belangrijk dat je zelfstandig kunt
werken én dat je pro actief bent. Simpel gezegd; je ziet het werk en
weet waar de prioriteiten liggen. Je schakelt regelmatig met jouw
twee collega’s van het kantoor (sales & inkoop). Samen vormen jullie
één team en ondersteunen jullie elkaar waar nodig. En helemaal leuk;
het bedrijf zit aardig in de lift. De zaken gaan goed, wel zo fijn
te weten!

Functie-eisen

Orders en voorraad worden verplaatst met de heftruck. Enige
ervaring op de heftruck is daarom gewenst. Heb je wel ervaring
maar geen certificaat? Geen probleem, BaanTreffers regelt voor
jou een dagcursus inclusief certificaat.
Je bent van maandag t/m vrijdag beschikbaar tussen 8.00 en
16.00 uur voor lange termijn.
Je hebt logistiek inzicht, weet prioriteiten te stellen en je
kunt secuur werken.
Je bent klantvriendelijk en kunt zowel goed in teamverband als
zelfstandig werken.

Jouw werkgeluk (& arbeidsvoorwaarden)

Het bedrijf is groeiende
dienstverband met je aan
BaanTreffers treed je in
om op korte termijn over
tijd.

en is voornemend om een jarenlang
te gaan. Na een tijdelijk contract via
dienst bij de opdrachtgever met de intentie
te gaan naar een contract voor onbepaalde

Het salaris is afhankelijk van ervaring en kunde. Maar denk aan een
bruto uurloon tussen €12,- en €13,25 (tot €2300,- bruto per maand).
Je wordt ingeschaald in de Hibin cao waardoor je o.a. recht hebt op
25 vakantiedagen, 12 adv dagen en 8% vakantiegeld.

Interesse?

Is deze functie iets voor jou? We zien jouw sollicitatie graag
verschijnen! Je mag jouw cv en motivatie mailen naar

info@baantreffers.nl of solliciteren via onderstaande button. Heb je
vragen? We zijn telefonisch bereikbaar op 0413-747163.

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

