
KRINGWINKEL 'T VIERKANT in GERAARDSBERGEN zoekt

Collectief maatwerk - Online sinds vandaag

Functieomschrijving

't Vierkant is dringend op zoek naar een chauffeur / magazijnier:

- ophalen van goederen

- laden en lossen van de vrachtwagen

- winkelklare goederen, waaronder kleding, huisraad, speelgoed, meubelen, elektro, ... klaarzetten om uit te leveren naar onze

verschillende winkels

- inzetbaar voor alle opdrachten van de dispatchdienst

Profiel

- je beschikt over een rijbewijs B, een BE of C is een pluspunt

- je bent gemotiveerd om te werken en bent hiertoe fysiek geschikt

- je steekt graag de handen uit de mouwen en wil graag bijleren

- je bent flexibel inzetbaar en houdt van een gevarieerd takenpakket

- je werkt graag in groep maar je kan ook zelfstandig functioneren

- je bent klantvriendelijken beleefd

Jobgerelateerde competenties

Goederen en producten ontvangen De levering controleren

De werkzone reinigen en opruimen (materieel, hulpstukken, ...)

Producten volgens kenmerken, bestellingen en wijze van transport verpakken

Voorraden opvolgen De ontvangst van de producten controleren

Goederen naar de verzend-, opslag- of productiezone brengen

Opvolggegevens van orders registreren Een lijst van de beschadigde producten en van defect materiaal opmaken

Verpakken en eenvoudige assemblages uitvoeren Beschadigde producten opnieuw conform maken, ...

Goederen in opslagzones plaatsen

Picken volgens de instructies van de ordervoorbereiding De pakketten, partijen, ... samenstellen

Persoonsgebonden competenties

Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

Klantgerichtheid

Zin voor nauwkeurigheid hebben

Zelfstandig werken

Samenwerken als hecht team

Contactvaardig zijn

Leervermogen hebben

Regels en afspraken nakomen

SW / CHAUFFEUR / MAGAZIJNIER



   

Vereiste studies

Geen specifieke studievereisten

Talenkennis

Nederlands (zeer goed)

Werkervaring

Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Rijbewijs

B

Contract

Collectief maatwerk

Voltijds

Plaats tewerkstelling

Herenveld 4 9500 GERAARDSBERGEN

Aanbod

- voltijds werk

- werk in eigen streek

- een aangename werksfeer met respect voor diversiteit

- hospitalisatieverzekering

- verloning volgens het PC 327.01

Plaats tewerkstelling

KRINGWINKEL 'T VIERKANT 

Herenveld 4 9500 GERAARDSBERGEN

Waar en hoe solliciteren?

Sollicitatiebrief en CV richten naar 't Vierkant, t.a.v. de personeelsdienst, Herenveld 4, 9500 Geraardsbergen.

Solliciteren met CV 

Per brief 

Contact: Mevr. Ricour Veerle

KRINGWINKEL 'T VIERKANT 

Herenveld 4, 9500 GERAARDSBERGEN

VDAB-vacaturenummer: 56334034

Deze functie staat open voor iedereen.

Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken vacatures.


