Ter versterking van het magazijnteam zijn we op zoek naar een:

MAGAZIJN MEDEWERKER
De functie:

Pols Zuidland importeert
machines voor tuin-, parken golfbaantechniek,
recycling en industrie.
Vanuit de vestiging in
Zuidland en een
uitgebreid dealernetwerk
vindt de verkoop, service en
onderdelenvoorziening van
technisch hoogstaande
producten plaats. Het
werkgebied van Pols
Zuidland is de Benelux en

Jij bent als magazijnmedewerker ‘de vliegende keep’ in ons
magazijn en voert daarbij zelfstandig verschillende
werkzaamheden uit zoals:
• Controleren van inkomende zendingen aan de hand
van pakbonnen
• Administratieve verwerking van inkomende zendingen
• Ontvangen artikelen op de juiste locatie wegleggen
in het magazijn
• Orders verzamelen voor verkooporders en
voor de werkplaats
• Uitvoeren van voorraadtellingen
• Magazijn georganiseerd en netjes houden
• Laden en lossen van goederen met behulp van een heftruck

Wij zoeken iemand die:
•
•
•
•
•
•

Minimaal MBO werk en denkniveau heeft
Zowel zelfstandig als binnen een team goed tot zijn recht komt
Nauwkeurig werkt
Enkele jaren ervaring heeft met het werken binnen een magazijn
Ervaring heeft met het rijden op een heftruck
Full time beschikbaar is

Engeland.

Daarnaast ben je iemand die op een verantwoordelijke manier
omgaat met taken en meedenkt over hoe dingen beter kunnen.
Je weet van aanpakken en hebt een flexibele instelling.

Meer weten? Kijk op

Je vooruitzichten:

www.pols.nl of op
www.facebook.com/
polszuidland

Bij Pols Zuidland werken zo’n 65 enthousiaste en gedreven
medewerkers dagelijks aan het “ontzorgen” van onze klanten.
Je kunt rekenen op prima arbeidsvoorwaarden waaronder een
goede pensioenvoorziening. Je komt werken op een moderne,
professionele en prettige bedrijfslocatie. Je krijgt volop
mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en een grote mate
van zelfstandigheid. Binnen het bedrijf is ruimte om door te
groeien naar andere functies. Kortom, volop kansen voor een
boeiende baan!

Geïnteresseerd?

Mail je sollicitatie en je CV aan: sven.hovig@pols.nl
Voor meer informatie kun je bellen met dhr. M. Nieuwland,
06-4335 8039.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

