Gezocht: Fulltime Warehousemedewerk(st)er
Wil jij een afwisselende functie in het warehouse van Rotom? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Rotom groeit en daarom zoeken wij versterking in het magazijn.
Wat mag je gaan doen?
- Laden en lossen van goederen;
- Controleren van inkomende goederen (ingekochte producten, retour verhuur);
- Uitvoeren van cycle counts;
- Assemblage van producten (houten vak verdelers en legborden, kunststof
rolcontainers);
- Je draagt zorg voor de algemene verzorging en het onderhoud van het magazijn en
buiten terrein;
- Het picken en verpakken van orders.
Wie ben jij?
- Je hebt enige jaren ervaring in een vergelijkbare functie;
- Je bent in het bezit van een geldig heftruck / reachtruck certificaat;
- Je kan goed tellen en beschikt over een goed geheugen;
- Je spreekt Nederlands en Engels;
- Je bent stressbestendig en weet onder druk de juiste keuzes te maken;
- Bij voorkeur woonachtig in regio Eindhoven;
- Fulltime (37.5 uur) per week beschikbaar, dagdiensten (werktijden 8:00 – 16:30).
Wie zijn wij?
Rotom Europe is een internationale organisatie gericht op de verkoop van logistieke middelen
voor transport en opslag. Zo voorzien wij onze klanten van bijvoorbeeld houten pallets,
rolcontainers en metalen stapelbakken. Binnen Rotom concerteert het warehouse (Blauwe
Loods) zich voornamelijk op de verhuur van rolcontainers en industrieboxen, de reparatie en
assemblage van rolcontainers, de verkoop van producten die zijn besteld via onze webshop en
de bevoorrading van de warehouses verspreid over de rest van Europa. Momenteel bestaat het
team uit 7 enthousiaste logistieke professionals met elk hun eigen specialisme.
Wat bieden wij?
- Een contract direct bij Rotom, met uitzicht op een vast dienstverband;
- Goede arbeidsvoorwaarden;
- Een cultuur die zich laat omschrijven als informeel, laagdrempelig en nuchter;
- Onderdeel worden van een hecht team warehouse team van 7 collega’s;
- Verantwoordelijkheid vanaf dag 1;
- Een functie binnen een groeiende organisatie.
Spreekt deze vacature je aan?! Stuur dan jouw korte motivatie en CV naar Eline van der Linden
per email HRM@rotom.eu of neem voor meer informatie contact op via telefoonnummer 0499
491012.
Meer info over Rotom Nederland B.V., zie www.rotom.nl.

