Bannink Packaging B.V is een gerenommeerde, door eigen directie geleide onderneming, die sinds vele jaren met de verwerking van golfkarton de optimale
verpakkingsoplossing voor haar klanten biedt. Samen met onze partner in Duitsland wordt met flexibiliteit en dichte verbondenheid, alles gedaan om met
de grondstof Golfkarton deze oplossing in alle branches om te zetten.
Voor de locatie Coevorden zijn wij per direct op zoek naar:

Magazijnmedewerker en heftruckchauffeur (m/v/d) in Coevorden
Wat ga je doen?
Als magazijnmedewerker draag je zorg voor het laden en lossen van grondstoffen en halffabricaten. Je verricht je werkzaamheden vooral uit op een heftruck.
Het heftruckcertificaat is daarom een pré, heb je dit echter niet, dan bieden wij je de mogelijkheid het heftruckcertificaat te halen.
Wat breng je mee?
Je werkt zelfstandig in een flexibel team, direct onder de productiemanager. Je bent positief ingesteld en werkt netjes en accuraat en
administreert bovendien je werkzaamheden overeenkomstig de door het bedrijf ingestelde procedures.
Wat zijn de werktijden?
Je werkt in 2 ploegen, de ene week een ochtenddienst de andere week een avonddienst. Werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag.

Jouw taak als Magazijnmedewerker en heftruckchauffeur :
•
Laden en lossen van met name grondstoffen en halffabricaten
•
Verzorgen van het gebruikersonderhoud van de heftruck
•
Het bedienen van scanapparatuur en ERP
•
Het aanleveren van halffabricaten vanuit het magazijn naar productie
•
Samenwerken met andere afdelingen
•
Schoon en op orde houden van het werkveld
•
Werken in 2 ploegen, ochtend en middag

Wat zoeken wij in onze nieuwe collega:
•
Minimaal twee jaar ervaring in een logistieke functie
•
Minimaal LBO werk en denkniveau, verkregen door opleiding en of
ervaring
•
Algemene computer vaardigheden
•
Teamspeler en proactieve houding
•
Een sterk verantwoordelijkheidsgevoel
•
Probleemoplossend vermogen
•
Goede communicatieve vaardigheden

Hebben wij jouw interesse in Bannink gewekt?
Stuur ons dan jouw motivatie en CV per Email aan d.veenstra@bannink.nl – of telefonisch +31 (0) 524 – 599 574

Wat bieden wij:
•
Vanzelfsprekend een marktconform salaris
•
De mogelijkheid om mee te groeien in een groeiend bedrijf
•
Een geweldig team en informele sfeer
•
Korte communicatielijnen
•
Een persoonlijke inwerkingsperiode

