Wajong / Doelgroepregister / reguliere Vacature
Voor een bedrijf in de regio Amersfoort zijn wij op zoek naar:
Medewerker Warehouse Amersfoort (Orderpickers)
Dit bedrijf is een logistiek dienstverlener voor onder andere een fastfoodketen. Het bedrijf is een
hard groeiende gastvrije organisatie met prettige werksfeer, een sterk ‘samen gevoel’ en de wens om
het elke dag beter te doen.
De medewerker Warehouse is verantwoordelijk voor het kwantitatief en kwalitatief foutloos
orderpicken van de orders in het magazijn in Amersfoort. Dit gaat verder dan dozen hamburgers en
sla op rolcontainers zetten want jij bent een belangrijke schakel om de dienstverlening naar onze
klanten op een hoog niveau te houden. Tijdens het orderpicken check je of je het juiste artikel pakt,
het juiste aantal, of de houdbaarheidsdatum binnen de gestelde eisen is, stapel je de dozen op een
goede manier zonder schade en dat allemaal onder wat tijdsdruk. Tijdsdruk? Ja, want elke dag
moeten de orders weer de deur uit om geleverd te worden aan onze klanten in het gehele land.
Je werkt altijd samen met een groep van +/- 30 anderen en hebt in de pauze toegang tot de kantine.
Het Warehouse is verdeeld in verschillende temperatuurzones, te weten vries, koel en niet
geconditioneerd. Er wordt 7 dagen per week in 2-ploegendienst gewerkt (06.00 - 14.30 uur en 14.45 23.15 uur) dus je kan de gehele week bijdragen in ons proces.
Om Medewerker(s) Warehouse te worden zoeken wij:
• Minimaal 17 jaar, flexibel in werkuren en werkdagen waarbij je niet perse full-time wilt
werken
• Woonachtig in de buurt van Amersfoort
• Minimaal 1 dag in het weekend inzetbaar (daarvoor krijg je dan ook 150 of 200%)
• Inzetbaarheid in de vakanties, en vooral zomervakantie!
• Ervaring met orderpickwerk is natuurlijk een pre, maar niet noodzakelijk
• Hoge mate van zelfstandigheid ten aanzien van eigen uit te voeren werkzaamheden
• Groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de goederen
• Nauwkeurig kunnen werken, ook als het druk en stressvol is
• Een positieve houding waarbij je wat gaat bijdragen aan het ‘samen-zijn-we-HAVI-gevoel’
Interesse? Stuur dan je CV en motivatie naar tessa@vanderhorst-starke.nl

