Vacature | Magazijnmedewerker M/V | Terneuzen
Haal jij voldoening uit een schoon, opgeruimd en gesorteerd magazijn? Ben jij
nauwkeurig? Heb jij daarnaast affiniteit met (haven)logistiek? Dan zoeken wij jou!
Wij van Verbrugge Terminals zijn op zoek naar een nieuwe collega in de functie van
magazijnmedewerker. Verbrugge Terminals richt zich op het laden en lossen van
verschillende vrachtsoorten. De vrachten worden vervoerd via zeeschepen,
binnenvaartschepen, vrachtwagens en spoorwagons. Door onze activiteiten zijn er
verschillende materialen nodig, die op voorraad zijn in het magazijn. Voor de coördinatie van
deze materialen zoeken wij jou!
Als magazijnmedewerker verricht jij alle voorkomende werkzaamheden in het magazijn. In
het magazijn ben jij verantwoordelijk voor een schone, opgeruimde en gesorteerde
omgeving. Jij ontvangt materialen van verschillende leveranciers. Deze materialen controleer
jij op kwaliteit, aantal en bijbehorende specificaties. Tevens geef jij materialen uit aan
collega’s van Verbrugge Terminals. Denk hierbij aan gereedschap, werkkleding en hardware.
Bij het uitgeven van materialen is van belang dat het materiaal gekeurd en getest is. Hierover
heb jij de controle. De ontvangst, uitgifte en testcertificaten van materialen verwerk jij correct
in het systeem. Jouw verantwoording is correct en gestructureerd materialen ontvangen en
uitgeven!
Wie zoeken wij?
- Jij bent in het bezit van een afgeronde MBO opleiding.
- Jij hebt ervaring als magazijnmedewerker in een (haven)logistieke omgeving.
- Jij hebt een goede beheersing van het Microsoft Office pakket.
- Jij kan werken in de hectiek en bewaakt het overzicht.
- Jij bent nauwkeurig in het opvolgen van werkinstructies die van belang zijn voor
kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu.
- Jij bent een echte teamplayer.
- Jij denkt mee in het oplossen van problemen.
- Jij spreekt goed Nederlands.
- Jij bent in het bezit van een VCA-certificaat.
- Jij bent in het bezit van een heftruck-certificaat.
- Jij hebt een rijbewijs B en eigen vervoer.
Wat hebben wij te bieden?
- Een uitgebreide en uitdagende functie als magazijnmedewerker
- Een goede werksfeer, waarbij waardering en persoonlijk contact van groot belang is.
- De mogelijkheid jouw persoonlijke werkkwaliteiten te ontwikkelen.
Procedure
Spreekt de functie van magazijnmedewerker jou meteen aan? Of heb jij nog vragen?
Reageer dan direct! Graag gaan wij persoonlijk met jou het gesprek aan, om alle
mogelijkheden te bespreken. Is er een wederzijdse klik? Dan kan jij direct starten en zien wij
elkaar snel terug op jouw eerste werkdag!
Contact: Ricardo Lenos, ricardo.lenos@verbrugge.nl of bel 0622119466.
Contracten worden gegeven via Intercrew uitzendbureau (Verbrugge Terminals
uitzendbureau).

