Orderpicker zaterdagen (en vakantieperiodes)
Functiebeschrijving:
Als Orderpicker ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de ontvangst, interne opslag en
uitgifte van onze producten. Deze functie is bedoeld voor studenten die graag wat bij willen verdienen op
de zaterdagen. Daarnaast moet je ook bereid zijn om in de vakantieperiodes meer te werken.
De voornaamste taken en verantwoordelijkheden van een Orderpicker zijn:






Samenstellen en verzendklaar maken van orders
Controleren van producten op uiterlijke kwaliteit
Assistentie bij de ontvangst en opslag van producten
Het verzorgen van interne productverplaatsingen (m.b.v. EPT)
Overige voorkomende magazijnwerkzaamheden

Wat vragen wij?







Je hebt bij voorkeur al ervaring met soortgelijke werkzaamheden
Je bent een teamspeler en bent flexibel m.b.t. je uren
Je volgt een opleiding op MBO+ niveau of HBO / WO niveau
Je bent bereid om minimaal 3 keer per maand op zaterdag te werken: +- van 07:00 uur tot 17:00
uur (must)
Je bent bereid om in de vakantieperiodes meer te werken
Je bent voor een lange periode beschikbaar (minimaal 1 jaar)

Wat bieden wij ?







Een uitdagende, afwisselende functie binnen een enthousiast team in het meest duurzame pand
van Nederland
Marktconform salaris passend bij ervaring, capaciteiten en achtergrond
Gezonde secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder om de week een goed gevulde
groente- en fruitkist en, in de nabije toekomst, gratis fitnessfaciliteiten
Ruimte en vrijheid voor eigen inbreng
Gevarieerd werk binnen een enthousiast team in een modern bedrijf
Parttime functie (uren variëren)

Interesse?
Ben jij een student die opzoek is naar een leuke bijbaan om wat bij te verdienen en ambieer je deze
functie binnen een jonge, snel groeiende organisatie? Mail dan je reactie voorzien van motivatie en
uitgebreid cv naar: personeel@scherpenhuizen.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf kun je http://www.scherpenhuizen.nl raadplegen of bel met Luc
Huijbregts via 040 249 50 91 of Maartje Oude Elferink via 040 249 50 95.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

