Van Gemeren Mechanisatie B.V. in Numansdorp zoekt een
Junior Logistiek Medewerker (Magazijn)
INTRODUCTIE
In deze uitdagende functie wissel je administratieve werkzaamheden af met het meewerken in het
magazijn. Heb je een afgeronde mbo-opleiding richting logistiek, affiniteit met computers en ben je in het
bezit van een heftruckcertificaat? Lees dan snel verder!
ORGANISATIE
Jouw nieuwe werkgever is een toonaangevend bedrijf in de landbouwmechanisatie. Je komt te werken in
een team met enthousiaste collega’s!
FUNCTIE
In jouw nieuwe functie als Logistiek Medewerker ben je flexibel en vind je het leuk om veel te schakelen,
je wisselt administratieve werkzaamheden af met het meewerken in het magazijn en het bijhouden van
de op te zetten webshop. Jouw dag bestaat uit de volgende taken:








Je controleert samen met jouw collega’s of er voldoende producten op voorraad zijn en indien nodig
stel je inkooporders op. Uiteraard zorg je ervoor dat deze voldoen aan alle gestelde eisen;
Je beheert, controleert en registreert inkomende producten;
Laden en lossen van vrachtwagens;
Wanneer nodig assisteer je de collega’s in het magazijn om de dagelijkse taken te volbrengen;
Jij zorgt ervoor dat er volgens de juiste procedures en regels wordt gewerkt;
Indien nodig los je kleine IT-problemen op;
Je houdt de webshop bij.

FUNCTIE EISEN
Als Logistiek Medewerker herken jij jezelf in het volgende profiel:










Een afgeronde mbo-opleiding in de richting van logistiek;
Je bent klantgericht en hebt geen 9-5 mentaliteit;
Je hebt technisch inzicht en affiniteit met computers;
Enkele jaren relevante werkervaring is een pré;
Je bent in het bezit van rijbewijs B, E is een pré;
Je bent in het bezit van een heftruckcertificaat of bereid dit te halen;
Je beschikt over probleemoplossend vermogen;
Je spreekt Nederlands en basis Engels, Duits is een pré;
Je bent bereid benodigde cursussen te volgen.

AANBOD
En wat bieden wij jou?




Een bruto maandsalaris passend bij jouw leeftijd en ervaring;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
Een leuke afwisselende functie in een team met leuke collega’s!

Geïnteresseerd? We zien jouw reactie, schriftelijk of per e-mail graag uiterlijk 15 december a.s. tegemoet.
Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Luc de Vries op telefoonnummer 0186-680255.
 Postbus 7403, 3280 AE Numansdorp
 info@gemeren.nl

