Vacature
Magazijnmedewerker (m/v)
Wat ga je doen?
Voor ons magazijn zijn we op zoek naar een
magazijnmedewerker, voor 32-40 uur
per week. Wij zoeken een gedreven collega
die van aanpakken weet.
Vind jij het leuk als iedere dag anders is?
Zelfs ieder moment? Orders picken, tussendoor een vrachtwagen laden of lossen
en nog even wat buizen zagen, voor die
order die zo meteen opgestuurd moet
worden. Heb je ervaring in de logistiek, ben
je nauwkeurig en vind je het fijn om veel
eigen verantwoordelijkheid te hebben? Dan
zoeken wij jou!

Wie zijn wij?
Een groeiend, innovatief en aansprekend internationaal bedrijf in
een prachtige markt.
GreenMax inspireert en adviseert klanten om samen te komen
tot de beste oplossingen voor optimale bomengroei in
stedelijke omgevingen. Daarbij ontwikkelen, produceren
en leveren we boomplantsystemen en duurzame oplossingen
voor regenwaterbeheer, bescherming van de infrastructuur en
ondergrondse bioretentie.

Ons team
Wij zijn een fijn hecht en professioneel team met veel verschillende
talenten.
Naast het uitdagende en mooie werk zijn wij altijd in voor humor,
hebben leuke bedrijfsuitjes en een gezellige VrijMiBO!
We werken met name voor landschapsarchitecten, adviesbureaus,
(groen)aannemers, gemeentes en hoveniers. Ons werkgebied is
Europa en het Midden-Oosten. In het buitenland werken we via
een dealernetwerk waarmee we regelmatig contact hebben.
regelmatig contact hebben.

Hoe ziet jouw week eruit?
¡ Orders picken/klaarzetten

Wat verwachten wij van jou?
¡ Ervaring in magazijnwerk (order picken, laden/lossen

¡ Laden en lossen vrachtwagens
¡ Controleren van binnenkomende goederen
op kwaliteit en kwantiteit

vrachtwagens e.d.)

¡ Voorraad controle/afwijkingen zien en verwerken

¡ Heftruck & Reachtruck certificaat is een pré maar kun je

¡ Opruimen, zorgen voor orde en netheid in het

ook bij ons halen

magazijn

¡ Beheersing van de Nederlandse taal

Jouw eigenschappen?

Interesse?

¡ Verantwoordelijk
¡ Flexibel
¡ Gestructureerd

Mail dan jouw motivatiebrief + CV t.a.v. Elco van Uden naar sollicitatie@greenmax.eu
Heb je vragen over de vacature, dan neem gerust contact met ons op!
Acquisities naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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