Ter versterking van onze logistieke afdeling zoeken wij een enthousiaste:

Logistiek medewerker
Wat ga je doen?
•   Orderpicken;
•   Inpakken en verzendklaar maken van goederen;
•   Controleren en verwerken van goederenontvangsten;
•   Aanvullen en netjes houden van het magazijn;
•   Uitvoeren van administratieve handelingen;
•   Verzorgen van diverse ondersteunende handelingen.
Wat is jouw profiel?
•   Je houdt van aanpakken en bent flexibel;
•   Je werkt nauwkeurig en bent klantgericht;
•   Je hebt minimaal mbo werk- en denkniveau;
•   Heftruckdiploma is een pré;
•   Je bent bereid om tijdens piekperiodes extra uren te werken;
• Goede beheersing van de Nederlandse en/of Engelse taal in woord en geschrift;
• Basis computerkennis van Microsoft Outlook, Word en Excel.
Wat gaan we je bieden?
• Een prettige en informele werkomgeving;
•   Een zelfstandige en dynamische functie;
•   Werken in een klein en hecht logistiek team;
•   Bij ons ben je geen nummer maar een gewaardeerde collega;
• Een marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden;
• Een functie waar je fulltime mee bezig kunt zijn.
Hebben we je enthousiast gemaakt?
Stuur je cv en korte motivatiebrief naar de vacaturehouder Serge van Dongen
(Serge.v.Dongen@vadobag.nl) onder vermelding van ‘logistiek medewerker’.
Over Vadobag
Vadobag is een toonaangevende Europese leverancier van modische vrijetijdstassen voor
verschillende doelgroepen tot de leeftijd van circa 20 jaar. Daarnaast heeft Vadobag een
ruim assortiment baby-verzorgingstassen met bijpassende kinderrugtassen voor de
baby-speciaalzaken. Met meer dan 135 jaar ervaring weet Vadobag de smaak van de
hedendaagse consument te raken. Zo is er een breed assortiment aan merken. Dit zijn
zowel eigen merken als licenties. Het succes van de organisatie schuilt in de kracht van
het vernieuwende: telkens weer verrast Vadobag de markt met sprekende collecties voor
een breed en internationaal publiek.
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