Bij de Olijslager Groep leveren 145 gemotiveerde collega’s advies en
producten aan zakelijke klanten voor het verfraaien en beschermen van
vastgoed. Dat doen we vanuit 5 bedrijven die nauw met elkaar samenwerken.
Met 3 centrale magazijnen en 23 verkooplocaties in Noordoost-Nederland
zijn we altijd Gewoon Dichtbij. De Olijslager Groep kenmerkt zich door een
open cultuur waarin feedback geven en ontvangen, eerlijkheid, wederzijds
respect, streven naar plezier in het werk, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, gedreven samenwerken tussen afdelingen en balans tussen werk en
privé belangrijke elementen zijn.

Voor Olijslager Emmen zoeken wij per direct een

Medewerker Magazijn (fulltime)
Functie
De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het verzamelen van de door onze klanten bestelde artikelen aan de
hand van een orderlijst (‘orderpicken’) en daarnaast het inruimen van binnenkomende goederen.
De functie is fulltime (40u per week).

Wat verwachten wij van je:
Je hebt een klantgerichte instelling en zorgt dat elke klant dagelijks tevreden en netjes de order ontvangt
Je hebt affiniteit met automatiseringssytemen
Je kunt goed omgaan met piekmomenten op een dag en hebt een proactieve werkhouding
Ook ben je fysiek sterk en een echte aanpakker
Je bent secuur en punctueel zodat je de juiste artikelen verzamelt; we hebben een zeer ruim assortiment met
meer dan 10.000 verschillende artikelen van kwast tot zware zakken gips
Tenslotte werk je in teamverband. Collegialiteit en een goed humeur, ook als je ‘s ochtends vroeg bij ons begint,
vinden we daarom van groot belang
Wat worden jouw werkzaamheden?
Verzamelen van klantorders en orders voor interne leveringen
Correct inpakken en klaarzetten van orders voor transport
Zorgen voor een nette werkomgeving in het magazijn
Inruimen van binnenkomende goederen
Actief meedenken in het verbeteren van processen
Wat hebben wij te bieden:
Een veelzijdige baan bij een uitstekend en financieel gezond bedrijf
Een prima salaris dat past bij de functie en je ervaring
Prima opleidingsmogelijkheden
Een directe arbeidsovereenkomst met ons bedrijf, niet via een uitzendbureau
Ruimte voor een goede balans tussen werk en privé
Ben je enthousiast geworden en/of wil je meer informatie?
Stuur dan je CV met korte motivatie naar Jurrian Wesseling; j.wesseling@olijslager.nl

