ALLROUND MAGAZIJNMEDEWERKER
Ter uitbreiding van ons logistieke team zijn wij op zoek naar een allround
magazijnmedewerker.
Als allround magazijnmedewerker draag je zorg voor het beheer van de goederenstromen. Je
controleert zendingen van leveranciers, zorgt voor een goed kloppende voorraad, verzorgt
onderhoud aan materialen en verzamelt materialen uit het magazijn voor projecten. Daarnaast
zorg je dat alle materialen en benodigdheden aan de hand van laadlijsten klaar staan voor
vertrek naar de projecten.
Verder houd je je onder andere bezig met:
- Het klaarzetten van bestellingen die worden afgehaald.
- Laden en lossen van de vrachtwagens / busjes.
- Het controleren en schoonmaken van de retour gekomen artikelen.
- Melden van eventuele manco’s bij de magazijnbeheerder.
Er wordt gewerkt van 7.30 – 16.30 uur, maar in de piekperiodes komt het voor dat er wordt
overgewerkt en / of in de weekenden gewerkt wordt.
Wat vragen we van jou?
Je werkt graag in teamverband en neemt de adviezen van je collega’s graag in ontvangst. Je
bent flexibel en het is voor jou dan ook geen probleem om in de piekperiodes overuren te
maken. Daarnaast ben je nauwkeurig, werk je zelfstandig, oplossingsgericht en ben je positief
ingesteld.
Wat wil jij nog meer weten?
✓ Werken doen wij in gezellige, gemotiveerde teams
✓ We hebben goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform cao
Tentoonstellingsbedrijven
✓ Er zijn voldoende doorgroeimogelijkheden, zowel in functie als in opleidingen.
✓ We begrijpen dat je graag voor zekerheid gaat, uiteraard is er uitzicht op een vast
contract.

Dan is het nu de beurt aan jou:
Leuk, je gaat solliciteren! Wij komen graag met je in contact. Direct solliciteren kan via:
werkenbij@thijsstandbouw.nl. Wil je jouw sollicitatie voorzien van een CV en motivatie?
Voor eventuele vragen kun je telefonisch contact opnemen op het telefoonnummer
0172 530 604.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

