Vacature:

Magazijnmedewerker m/v

Luxetenten.com groeit hard. Sterker nog, we groeien letterlijk uit ons jasje!
Door onze samenwerking met CampSolutions hebben wij een 2e magazijn in
Emmeloord om naast de verkoop van tenten ook festivaltenten te kunnen aanbieden.
Om beide markten te blijven bedienen zijn wij opzoek naar een enthousiaste en
betrokken logistiek medewerker die zich thuis voelt in een groeiende en ambitieuze
omgeving.
Je komt te werken binnen een team van gedreven en enthousiaste collega’s. Samen
met je directe collega uit het magazijn ben je verantwoordelijk voor het totale reilen
en zeilen van het magazijn. Dit betekent onder andere orders verzamelen,
controleren van inkomende goederen, controleren van producten die voor verzending
klaarliggen, orders inpakken, laden en lossen van vrachtwagens, periodieke
voorraadtelling, beoordelen en inboeken van retouren. Daarnaast vragen we je om
actief mee te denken over de wijze waarop we onze processen en service elke dag
weer een stukje beter kunnen maken.

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•

Fulltime beschikbaar
Afgeronde logistieke opleiding
Minimaal 2 jaar ervaring als magazijnmedewerker
Je werkt nauwkeurig en je bent bereid de handen uit de mouwen te steken
Je bent in het bezit van een rijbewijs en heftruckcertificaat
Je woont in Emmeloord of directe omgeving
Je bent een teamplayer en in voor een geintje

Wat biedt Luxetenten.com?
Werk je voor Luxetenten.com, dan werk je in een zeer collegiale, informele en
gedreven werkomgeving. Creativiteit en eigen initiatief nemen wordt aangemoedigd
en door de snelle groei is er volop ruimte voor doorgroeimogelijkheden. Naast de
mogelijkheid op een vast dienstverband bieden wij je uitstekende
arbeidsvoorwaarden.

Wordt jij onze nieuwe collega?
Ben jij die enthousiaste en betrokken collega die wij zoeken? Solliciteer dan door een
mail met motivatie en cv te sturen aan sales@luxetenten.com, t.a.v. A. de Boer.
* Acquisitie op bovenstaande vacature wordt niet op prijs gesteld.

