Bouwman Etten Import BV is één van de toonaangevende bedrijven op het gebied van
onderdelen en accessoires voor scooters en bromfietsen.
Wij importeren deze onderdelen zelf, en via onze webshop worden deze producten dagelijks
aan onze klanten in de scooter/bromfietsbranche (B2B) verzonden.
Ter ondersteuning van ons team zijn wij voor het seizoen op zoek naar
enthousiaste en gemotiveerde aanpakkers;

ORDER PICKER / ORDER INPAKKER
(FULLTIME)
Als order picker verzamel je zelfstandig de orders die de klant heeft besteld.
Jij werkt secuur en bent stressbestendig. Het verzamelen van onze verkooporders is semigeautomatiseerd en picklocaties worden op de kortste looproute aangestuurd.
Via een lopende band komt de orderbak aan in jouw zone, en verzamel je op efficiënte en
praktische wijze een gedeelte van deze order op jouw locatie.
Denk hierbij aan kettingsloten, banden en uitlaten.
Is het voor jou geen probleem om grotere pakketten te tillen?
Als order inpakker maak jij namelijk zelfstandig de orders verzendklaar.
Je kiest zelf het juiste formaat verpakkingsdoos en zorgt ervoor dat de order netjes samen
met de juiste bon en verzendlabel voor onze klant ingepakt wordt.
Jij werkt secuur en beschikt over ruimtelijk inzicht, zodat je de verzenddozen netjes en
stabiel op een pallet kunt stapelen.
Een dag aanpakken in ons magazijn zorgt ervoor dat je je dagelijkse portie
beweging hebt gehad!
Wat wordt er van je verwacht?
- Je bent in staat om fysiek intensief werk te verrichten.
- Jij werkt secuur, bent praktisch ingesteld en een echte aanpakker!
- Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
- Woonachtig in onze omgeving.
- Fulltime beschikbaar.
Wij bieden:
- Een leuke fysieke functie in een enthousiast team.
- Een contract gedurende het verkoop seizoen met uitzicht op verlenging.
- Een passend salaris.
Voor meer bedrijfsinformatie kijk op: www.bouwman-import.nl en www.mokix.com
Ben jij de aanpakker die wij zoeken?
Dan verheugen wij ons op jouw e-mail met motivatie en CV aan
sabine@bouwman-import.nl (t.a.v. S. Bouwman-Arendsen).
Bouwman Etten Import bv
Oude IJsselweg 14
7075 DL Etten (gld)
Nederland
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