MAGAZIJNMEDEWERKER
FULLTIME

Onze organisatie
Akatherm BV, gevestigd in Panningen (Noord-Limburg), is een onderdeel van de Aliaxis Groep, een toonaangevende en mondiale producent
van kunststof leidingsystemen voor de Bouw, Industrie en Infra. Wij ontwikkelen, produceren en verkopen onze kunststof leidingsystemen
wereldwijd en zijn verantwoordelijk voor de marketing en verkoop van Aliaxis producten in Nederland. Akatherm BV is een dynamisch
expanderend bedrijf met een duidelijke groeistrategie. Onze organisatie is sterk groeiend.
De afdeling Warehouse
Ter versterking van onze afdeling Warehouse zijn wij op zoek naar een Magazijnmedewerker. In deze functie rapporteer je aan de Manager
Warehouse. Er heerst binnen het bedrijf en de afdeling een prettige werksfeer waarin open communicatie wordt gestimuleerd.
Kerntaken
Als Magazijnmedewerker ben je een échte aanpakker en ben je verantwoordelijk voor het correct en tijdig samenstellen van klantenorders
rekening houdend met de product samenstelling en eigenschappen qua gewicht, lengte en grootte van de zending.
Je
•
•
•
•
•
•

kerntaken bestaan uit:
Picken, packen en verzendklaar maken van shipments gebaseerd op afspraken welke met de klant zijn gemaakt;
correct laden en lossen van vrachtwagens en ladingdragers;
uitvoeren van bijkomende, administratieve handelingen;
uitvoeren van de jaarlijkse voorraadtelling;
pro-actief meedenken over locatiebeheer;
zorgdragen voor een nette en veilige werkomgeving waarbij verantwoord gebruik wordt gemaakt van hulpmiddelen.

Je bent werkzaam in verschoven diensten van maandag t/m vrijdag van 06.30 uur tot 15.15 uur (vroeg) en van 08.45 uur tot 17.30 uur
(laat). Je bent op zowel vroege als late diensten inzetbaar.
Functie-eisen
• Je hebt een aanpakkersmentaliteit, verantwoordelijkheidgevoel, je bent geordend, accuraat en hebt een flexibele instelling.
• Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift en gevoel voor getallen.
• In bezit van een geldig heftruckdiploma of bereidheid dit te halen
• Minimaal lbo werk- en denkniveau.
Werken bij Akatherm
Wij bieden een professionele werkomgeving, met alle ruimte voor initiatief en ontplooiing. Je kunt rekenen op een uitstekende primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor meer bedrijfsinformatie zie ook www.akatherm.nl www.akatherm.com en www.aliaxis.com.

Voor nadere informatie over ons bedrijf en de vacature, kun je contact opnemen met:
Cees Remmers
Manager Warehouse
Tel. 077 – 308 86 38
E-mail: cremmers@aliaxis.com
Je kunt reageren via pz@akatherm.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

