GEZOCHT
MAGAZIJN MEDEWERKER

Jij wilt…
Werken in een leuk team van enthousiaste en gepassioneerde mensen. Je wilt zelfstandig werken en blijven
leren, nieuwe mensen leren kennen, jezelf uitdagen en resultaten halen. Daarnaast heb je verstand van- en
affiniteit met design, tegels en sanitair.
Greep uit de dag…
Er is ‘s ochtends al een vrachtwagen met tegels en sanitair langs geweest. Dat is mooi, je kunt direct aan de
slag. Het is een flink aantal grote dozen en pallets, maar op de pakbon zie je dat het gaat om tegels-sanitaire
accessoires. Dit kan maar één ding betekenen: alles heel goed uitzoeken! Je begint met het uitsorteren van de
producten en het controleren van de pakbon.
Tussentijds belt een (verkoop) adviseur en vraagt aan jou om een order gereed te maken voor een klant die
over 30 minuten arriveert. Nadat je hebt opgehangen en op je scherm kijkt zie je een e-mail van een collega
voorbijkomen met de vraag of een bepaald artikel in het magazijn beschikbaar is.
Kortom je doet alles voor een glimlach en vindt het harstikke leuk om de klanten die in het magazijn de orders
afhalen te feliciteren met de aanschaf van exclusieve artikelen. Zo! Die zijn ook weer blij gemaakt. De shift is
voorbijgevlogen. Je kunt met een gerust hart en goed gevoel naar huis.
Plus- en minpunten
+
Je ziet alle nieuwe producten als eerste tijdens het uitladen van de vrachtwagens.
+
Je telt en controleert deze producten en boekt ze via de computer (m.b.v. Navision) in.
+
Als eerste de klanten feliciteren met de aanschaf van een complete badkamer en/of tegels.
+
Je zorgt dat alle producten netjes en op de juiste locatie in het magazijn worden ingeruimd met een
palletwagen en/of heftruck.
Elke vrijdag(middag) gezellig aan de kipcorn, frikandel of kroket. Hoofd Magazijn bakt graag!
Wat bieden we jou?
Je komt terecht in een zeer prettige en informele organisatie. Je ontvangt een marktconform salaris. Je
ontvangt reiskostenvergoeding en binnen de organisatie is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Vaste
standplaats in Haarlem en bij goed functioneren na 1 jaar een vast contract.
Enthousiast over deze functie?
Wil jij graag werken binnen dit team als Magazijn medewerker? Is deze job echt iets voor jou? Stuur dan je CV
en motivatie naar Jan@koltegels.nl en ishaq@intercodam.com.

