MAGAZIJNMEDEWERKER FULLTIME
Locatie:

Beekbergen

Branche:

Internationaal technische import- & groothandel in verspanende
gereedschappen

Dienstverband:

½ jaar contract, bij goed functioneren uitzicht op een vast
dienstverband

Wil jij aan de slag in een veilig, opgeruimd en goed georganiseerd
magazijn zonder ploegendiensten en/of zwaar tilwerk? Dan is dit wellicht
de baan voor jou…
Van Ommen bv, al meer dan 70 jaar specialist in de verspaning
Van Ommen bv in Beekbergen, is een gezond internationaal familiebedrijf en groothandel in verspanende
gereedschappen (tappen, frezen en boren). Vanuit ons moderne magazijn in Beekbergen worden ruim 25.000
artikelen uit voorraad geleverd aan dealers in heel Europa. Bij Van Ommen werken ca. 60 betrokken
medewerkers en het bedrijf kenmerkt zich als een écht familiebedrijf met een informele sfeer, korte lijnen, gericht
op samenwerking, no nonsens, professioneel en weinig hiërarchie.
Magazijnmedewerker die van aanpakken weet!
In ons tip top verzorgde magazijn, werk jij als allround magazijnmedewerker samen met 15 collegamagazijnmedewerkers. Het team zorgt er gezamenlijk voor dat alle orders op tijd bij onze klanten worden
geleverd. De werktijden in ons magazijn zijn standaard van 09:00 – 17:30 uur en één keer per week werk
je een avonddienst van 10:45 uur - 19:15 uur.
Wat ga je doen:
•
Verzamelen en verzend gereed maken van artikelen aan de hand van orderverzamellijsten
•
Knippen, lassen, slijpen en nabewerking van bandzagen in de laswerkplaats (dit gaan wij je leren)
•
Ondersteunende werkzaamheden op de 2de bulklocatie in Beekbergen
•
Algemene werkzaamheden zoals dozen vouwen, stickeren, aanvullen, opruimen, etc.

Onze ideale kandidaat heeft:
•
ervaring als magazijnmedewerker
•
een geldig heftruckcertificaat of de bereidheid om deze via ons te behalen
•
bij voorkeur technische affiniteit met lassen of de bereidheid om dit via ons te leren
•
goede kennis van de Nederlandse taal
•
de volgende kenmerken: enthousiast, nauwkeurig en een échte teamplayer met humor
Wij bieden:
•
een veilig, opgeruimd en georganiseerd magazijn (welke in de nabije toekomst verder zal worden
uitgebreid)
•
een werkplek met diverse ergonomische hulpmiddelen zoals elektrisch aangedreven orderpick-karren
•
een marktconform salaris gebaseerd op de CAO Technische Groothandel
•
een rechtstreeks arbeidscontract van een half jaar en bij goed functioneren de intentie om te
verlengen
•
een 13e maand, 8,33% vakantiegeld en reiskostenvergoeding
•
25 vakantiedagen aangevuld met 12 ATV dagen (bij fulltime werkweek)

Interesse in de functie van Allround Magazijnmedewerker?
Wij ontvangen graag je sollicitatiebrief voorzien van CV voor 1 september 2022 t.a.v. Marieke
Tijink op m.tijink@vanommen.nl. Een tweetal sollicitatiegesprekken maken onderdeel uit van de
sollicitatieprocedure. Voor eventuele vragen kun je tevens bij Marieke terecht op
telefoonnummer: 055-5067622 (aanwezig op dins- woens- en donderdagen).

