Functie: Chauffeur/Logistiek medewerker (Wajong, Wia of Doelgroepenregister)
Locatie: Amsterdam
In deze functie ben jij voor een groot deel het visite kaartje voor OPS-Plastics.
Waarom? OPS levert niet alleen vanuit de handel een halffabricaat maar vanuit de bewerking ’s tak
ook een volwaardig eindproduct.
Jij bent dus de persoon die deze producten gaat leveren bij onze klanten.
Belangrijk hierbij is natuurlijk dat je daarbij ook instaat bent om op de juiste manier even te vragen bij
de klant of alles naar wens is om vervolgens hier op terug te komen bij onze afdeling verkoop.
Naast het leveren van onze producten in groot Amsterdam, stiekem af en toe ook buiten deze regio,
ben je inzetbaar in eigen huis.
In goed overleg met onze productieleider ben je inzetbaar om diverse pakketten te verpakken die je
wellicht daarna zelf weer gaat bezorgen.

Dit ben jij:
Behalve dat je een topchauffeur bent, is een gezellige, zelfstandige en representatieve persoonlijkheid
voor ons net zo belangrijk.
Jij bent het gezicht van OPS-Plastics Als jij de klant altijd vooropstelt en altijd de allerbeste service wilt
leveren, dan passen wij bij elkaar.
Nog even alles onder elkaar:
Je bent per direct fulltime beschikbaar voor langere tijd en misschien wel voor vast:

Je beschikt minimaal over het B rijbewijs.
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
Je hebt enige ervaring in een magazijn of logistiek proces;
Je bent gedreven en een harde werker die zijn schouders er onder zet!
Je bent punctueel en representatief.
Je bent een goede samenwerker en komt afspraken altijd na
Je houdt goed overzicht en bent communicatief vaardig in de Nederlandse taal:

Wij bieden:
Een uitdagende baan bij OPS- Plastics met een goede werksfeer. Je werkt binnen een dynamische,
groeiende organisatie, krijgt een prima salaris en goede secundaire voorwaarden.

Heb je er zin in? Stuur dan je CV en motivatie naar alwin@vanderhorst-starke.nl

