Allround Magazijnmedewerker (24 – 40 uur per week), Moerdijk
Onze opdrachtgevers
Onze opdrachtgevers willen wij bereid zien te vinden om werkloos werkzoekenden een kans in hun bedrijf te
bieden. Deze kans kan een (korte) periode met behoud van uitkering inhouden met, bij gebleken geschiktheid,
aansluitend een arbeidsovereenkomst.
De functie
Voor één van onze opdrachtgevers in de regio Moerdijk - Zevenbergen zijn wij op zoek naar gemotiveerde en
fysiek sterke personen die ingezet kunnen worden als allround magazijnmedewerker. Het takenpakket van
allround magazijnmedewerker is ruim, van het lossen van containers tot het ompakken van producten.
Doorstromen naar een andere functie behoort ook tot de mogelijkheden, denk hierbij aan orderpikker,
endcontroller of assemblage medewerker.
Functie-eisen allround magazijnmedewerker:
•
•
•
•
•

Fysiek sterk zijn
Enige ervaring in de logistiek
In bezit zijn van eigen vervoer (fiets, scooter, auto/motor)
Goede beheersing van de Nederlandse en/of Engelse taal
Fulltime of parttime beschikbaar zijn (bij voorkeur fulltime)

Functie-inhoud:
• Laden en lossen van containers, zowel handmatig als met EPT (elektrisch)
• Ondersteunende werkzaamheden zoals het ompakken van producten etc.
Werktijden:
• Maandag t/m vrijdag
• Werktijden liggen tussen 06.30 uur en 18.00 uur.
Aanvullende informatie:
• Deze functie is gericht op mannelijke kandidaten vanwege de fysiek zware belasting.
• Bij gebleken geschiktheid op basis van CV, persoonlijk gesprek, motivatie en cijfermatige test, start de
kandidaat met een proefplaatsing (met behoud van uitkering) van minimaal twee en maximaal vier weken.
Daarna wordt, bij blijvende geschiktheid, een detacheringcontract fase A van 6 maanden aangeboden. De
kandidaat wordt geacht na 2 tot 4 weken te kunnen voldoen aan de reguliere arbeidsnorm van het bedrijf.
• Doorstroom naar functies als orderpikker, endcontroller en assemblage medewerker behoren tot de
mogelijkheden, afhankelijk van de behoefte en werkaanbod bij deze opdrachtgever.
• Bij indiensttreding dient een VOG te worden aangevraagd.
• De kandidaat dient in bezit te zijn van een geldig paspoort of ID.
• De kandidaat moet toegang hebben tot een eigen computer / moet kunnen e-mailen.
Geïnteresseerd en werkloos werkzoekend?
Reageer dan snel door een motivatiebrief en je CV te sturen naar projecten@ri-source.nl.
Bellen kan ook, tijdens kantooruren op nummer 010 - 8929500, vraag naar Simon Ririassa.

