Vacature
augustus 2017

We zijn per direct op zoek naar meerdere

logistiek medewerkers m/v
(45-urige werkweek)
Ploegendienst:
De logistiek medewerker werkt in een tweeploegensysteem. De werktijden zijn als volgt:
Ochtenddienst
05.30 - 15.00 uur
Middag-/avonddienst
14.30 - 00.30 uur maandag t/m donderdag
10.30 - 18.00 uur vrijdag
Takenpakket:
• Op juiste wijze binnenkomende goederen gereed zetten.
• Op juiste wijze uitgaande goederen voor transport gereed zetten en inpakken op glasbokken.
• Kwaliteitscontrole en aantallencontrole op binnenkomende en uitgaande goederen.
• Scannen van binnenkomende goederen en/of checken aan de hand van pakbonnen.
• Assisteren van laden van vrachtwagens.
• Inzetbaar als bijrijder (het assisteren bij het lossen van goederen bij de klant).
• Klanten assisteren die goederen komen afhalen en verwerking van documenten.
• Het inzetbaar zijn op andere afdelingen.
• Het naleven van de verplichte veiligheidsmaatregelen
• Het zorgen voor orde en netheid op de werkplek.
Opleidingseisen:
• LBO
• Vorkheftruckcertificaat *)
• Bovenloopkraancertificaat *)
Competenties:
• Je kunt goed samenwerken.
• Je bent accuraat in jouw werk.
• Je richt je op kwaliteit en resultaat.
Werkervaring:
Wij zoeken een nieuwe collega, die dagelijks op tijd komt, goed werk weet af te leveren, een goede
werkmentaliteit heeft en een proactieve instelling heeft ten opzichte van de te verrichten
werkzaamheden. Goede medewerkers krijgen bij ons de kans om voor onbepaalde tijd aan het werk
te gaan. *) Verder investeren wij graag in opleidingen (zoals heftruck/bovenloopkraan) .
Wij herkennen medewerkers die boven het maaiveld uitsteken. Medewerkers met kwaliteit geven we
de ruimte om zich verder te ontwikkelen binnen ons bedrijf, dat sterk groeiende is en daardoor dus
genoeg kansen te bieden heeft.
Arbeidsvoorwaarden:
Wij bieden een prettige en collegiale werksfeer waar initiatief, doorzettingsvermogen en kwaliteit hoog
gewaardeerd worden. Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de
CAO.
Reageren:
Eventuele vragen kan je stellen aan Laura Slotboom, personeelsfunctionaris, bereikbaar onder
nummer 0184-675856. Jouw reactie met CV kan je sturen naar Glasgroothandel en Glasindustrie Van
Noordenne B.V., Postbus 196 te (3370 AD) Hardinxveld-Giessendam, ter attentie van Laura Slotboom
of stuur een e-mail naar vacatures@noordennegroep.nl.

