Magazijnmedewerker hout- en bouwmaterialen (voltijd)
Als magazijnmedewerker ben jij een belangrijk aanspreekpunt voor onze leveranciers en klanten. Jij zorgt samen
met je collega’s dat de goederen vanuit het magazijn correct worden uitgeleverd.
Kortom: Jij bent een belangrijke schakel in zowel het orderverwerkingsproces als het inkoopproces.
Zo ziet jouw werkdag er ongeveer uit
•
•
•
•
•

Het verzamelen van goederen aan de hand van binnenkomende orders van klanten;
Het lossen van goederen die afkomstig zijn van leveranciers en controle van de pakbon;
Het laden van goederen op de vrachtwagen voor bezorging;
Monitoren van de voorraad in het voorraadbeheersysteem;
Jij maakt er een sport van om magazijn en buitenterrein elke dag netjes en geordend achter te laten!

Wie zijn wij?
Arno van den Dungen is een organisatie die al jarenlang een bijdrage levert aan de circulaire economie. Een van
de manieren waarop wij dat doen is het oogsten van gebruikte bouwmaterialen, die voornamelijk bij onze eigen
sloopprojecten vrij komen, om deze vervolgens (indien van toepassing te bewerken en) verkopen via de winkel.
Binnen de organisatie zijn we hard op weg om onze online verkoop kanalen verder te professionaliseren. Eind
2021 zal dan ook de nieuwe webshop live gaan met het gehele aanbod circulaire bouwmaterialen, wat ons direct
de grootste aanbieder circulaire bouwmaterialen in Nederland maakt. Jij als gemotiveerde magazijnmedewerker
speelt hierin een belangrijke rol!
Wat wij jou bieden
•
•
•
•

Afwisselende fulltime baan in een dynamische omgeving;
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
Doorgroeimogelijkheden binnen een organisatie die continue in ontwikkeling is;
Uitdagende functie binnen een groeiend bedrijf in de retail en online verkoop.

Wat jij ons biedt
•
•
•
•

Je bent iemand die van aanpakken weet, graag zowel zelfstandig als in teamverband werkt;
Je hebt goede kennis van de Nederlandse taal;
Ervaring met het bedienen van een heftruck is een pré;
Je bent leergierig, klantgericht, gedreven en flexibel.
Ben jij de magazijnmedewerker die wij zoeken?
Stuur dan je motivatie en CV naar melanie@arnovddungen.nl of bel 0416-660636.
We zien je sollicitatie graag tegemoet!
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