Magazijn medewerker
Locatie: Nistelrode
Heb jij een logistieke opleiding of werkervaring in een magazijn? Dan past deze baan met
doorgroeimogelijkheden wellicht bij jou!
Wij zijn per direct op zoek naar magazijnmedewerkers om ons logistieke team te versterken. Als
magazijnmedewerker ben je verantwoordelijk voor het bevoorraden van onze chauffeurs en monteurs
die in de buitendienst werken. Samen met je collega’s zorg je ervoor dat alle benodigde apparatuur en
middelen voor hen klaar gezet worden, ingeladen en gesorteerd worden.

Werkzaamheden







Laden en lossen van goederen
Orders picken
Voorraadbeheer
Orde en netheid bewaken
Administratieve verwerking van orders/opdrachten.
Verzendklaar maken van orders

Wij vragen







Ervaring in de logistiek is een pré.
Enthousiasme!
Een Verklaring Omtrent het Gedrag.
Computervaardigheid.
MBO diploma in de richting logistiek is een pré.
Beschikking over een certificaat Reach- en/of heftruck is een pré.

Wij bieden










Een fulltime functie o.b.v. 38 uur
Salaris dat past bij jouw kennis en ervaring (€1.701,00 – €2.391,00 bruto per maand)
Alle nodige hulpmiddelen om je werk goed te kunnen uitvoeren
25 vakantiedagen.
Extra loon voor de eventuele overuren.
Een gezellige werksfeer in een dynamische en groeiende organisatie.
Mogelijkheid om verder te ontwikkelen via de Strijbosch Academy.
Doorgroeimogelijkheden.
Korting op al onze producten.

Strijbosch BV is een full-service partner in professioneel, huishoudelijk en
audiovisueel apparatuur. Wij richten ons voornamelijk op het optimaal bedienen van
de zakelijke klant. Wij leveren een breed assortiment aan (professionele)
wasmachines, drogers, vaatwassers, televisies, radio’s en overig (klein)huishoudelijk
apparatuur.
In 1953 opgericht en vanaf het begin gekenmerkt door vooruit te denken en sociale
betrokkenheid. In al die jaren is ons klantbestand zowel nationaal als internationaal
sterk gegroeid en bestaat vandaag de dag o.a. uit: (semi)overheidsinstellingen zoals
penitentiaire inrichtingen en COA’s. Ook bieden wij een passende oplossing voor een

groot aantal zorginstellingen en kinderopvangcentra en bieden we onze services aan
de particuliere klant.

Herken jij jezelf in deze uitdagende functie en wil je ons team komen versterken?! Aarzel dan niet
langer en solliciteer direct via hr@strijbosch.nl. Voor meer informatie kan je contact opnemen via
0412-232823.

