Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een

LOGISTIEK MEDEWERKER
(32-40 uur per week, mogelijkheid i.c.m. BBL opleiding)
Bedrijfsprofiel:
Wielink Dierenbenodigdheden is een groothandel die zich bezig houdt met de verkoop
van dierenvoeders en dierenbenodigdheden in de hobbysector. Onze doelgroep zijn de
dierenspeciaalzaken door heel Nederland. De samenwerking met collega’s is in een goede
sfeer met een gezonde dosis humor. Teamwork, resultaat gericht en onderscheidend
vermogen zijn voor ons belangrijke kernwaarden.
De functie:
In deze job werk jij in teamverband. Met elkaar verzorg je de goederenstroom in het
magazijn. Je bent bezig met het lossen en laden van vrachtwagens, opslag van inkomende
goederen, orderpicken en het uitvoeren van voorraadcontroles.
Kortom, van inslag tot uitslag ben jij bij het hele proces betrokken.
Wij zoeken jou omdat jij houdt van geordend werken, in een prettige werksfeer.
Samenwerken, kennisdelen en eigen initiatief worden gestimuleerd en gewaardeerd.
Je taken en verantwoordelijkheden bestaan uit:
• Order picken doormiddel van een WMS-systeem (Warehouse Management Systeem)
• Werken met diverse elektrische interne transportmiddelen
• Laden/Lossen van vrachtwagens en containers
• Het magazijn op orde houden
Voor deze functie vragen wij:
• (Afgeronde) vooropleiding Logistiek MBO Niveau
• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
• Positieve werkhouding (spontaan, flexibel, collegiaal)
• Flexibiliteit in het oppakken van werkzaamheden
• Beschikbaarheid van 8:00-17:00 (32-40 uur per week, met de nodige flexibele insteek)
Wij bieden:
• Volop ruimte en faciliteiten om succesvol te zijn binnen een leuk,
gezellig en sociaal bedrijf waar de klant én medewerker centraal staan
• Een prettige werkplek in een goede sfeer
• Een goed salaris met goede arbeidsvoorwaarden
• Een aantrekkelijke pensioenregeling
• Doorgroeimogelijkheden
• Mogelijkheden tot het volgen van cursussen
Heeft deze vacature jouw interesse gewekt? Dan kun je jouw sollicitatie voorzien van C.V. (vóór
21-09-2020) sturen per email naar vacature@wielink.nl , t.a.v. Dhr. M. Boerman.
(Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld)

