Medewerker Logistiek/Magazijn (m/v)
C3 Living is een ambitieus bedrijf dat duurzame prefab oplossingen produceert en ontwikkelt,
hiermee creëren we kansen. We realiseren modulaire eenheden met diverse doeleinden en prefab
badkamers. De eenheden worden geplaatst in verschillende vormen en zijn flexibel inzetbaar. Indien
gewenst stapelen en schakelen we de eenheden. C3 Living is een onderneming met een sociaal hart
en zeer betrokken in het sociale domein. Binnen C3 Living werken we los van de onze professionele
vakmensen ook met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor onze productielocatie in
Panningen zoeken we een:
Medewerker Logistiek/Magazijn (m/v)
Jouw rol:
Als medewerker logistiek/magazijn is het magazijn van C3 Living jouw wereld . Je houdt je bezig met
het controleren en keuren van komende en uitgaande goederen. Je bent in het bezit van een
heftruckcertificaat en laden en lossen is geen punt. Je neemt binnenkomende goederen in ontvangst
en registreert de pakbonnen. Je bent verantwoordelijk voor een efficiënte inrichting van het
magazijn en draagt zorg voor een nette werkplek. Daarnaast zorg je ervoor dat de gewenste spullen
gereed staan voor je collega’s en ondersteun je de inkoop.
Je hebt veel contact met collega’s en leveranciers en je communiceert op een goede manier
communicatie over ingenomen en uitgaande artikelen. Ook zal je de inkoopfacturen controleren en
paraferen en zorg je voor een nette administratieve afhandeling daarvan. Je bent handig met
computers, zodat je de voorraadmutaties digitaal kan verwerken.
Wij vragen:






Je bent enthousiast en vind het leuk jouw domein, het magazijn, op orde te houden;
Je mag nog een starter zijn op de arbeidsmarkt;
Je bent in het bezit van een basis VCA-diploma of bereid deze te halen
Je bent stressbestendig en kan goed zelfstandig werken;
Een flexibele instelling en geen 9 tot 5 mentaliteit.

Wij bieden:






Je werkt binnen een gezonde en groeiende onderneming met een plezierig werkklimaat
Mogelijkheden tot interne doorgroei
Een pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden die passen bij je functie.
Een organisatie met een commercieel en maatschappelijk doel

Ben je enthousiast geworden over bovenstaande vacature?
Stuur dan je motivatiebrief en C.V. voor 31 juli naar personeelszaken@rendiz.nl t.a.v. Nancy VerhoefJeucken.

