Magazijnmedewerker bij Bema BV
Bema BV is een groeiend familiebedrijf met ambitie de verpakkingsspecialist in de
voedingsmiddelenindustrie te zijn. We zijn gespecialiseerd in het confectioneren van diverse
kunststof- en faserdarmen, vacuümzakken, krimpzakken en lengtedarmen. Daarnaast
hebben wij een eigen drukkerij waar we diverse producten kunnen bedrukken naar de
wensen van de klant. Samen met de productie werkt er ook nog een enthousiast team op de
backoffice.
Wij zijn op zoek naar een fulltime (40 uur) magazijnmedewerker met een geldig
heftruckcertificaat die warm loopt voor het logistieke proces in een organisatie.
De functie
De functie van magazijnmedewerker is een diverse, actieve functie waar de nodige energie
voor nodig is. Je bent verantwoordelijk voor het magazijn en alles wat er in- en uitkomt. Je zal
o.a. voorraden controleren en aanvullen, de magazijnlocaties administratief en fysiek
onderhouden, het magazijn schoonhouden, orders picken, goederen controleren en de
auto’s in- en uitladen. De productie moet continue worden voorzien van materialen, jij zorgt
er ook voor dat deze materialen er staan, zodat zij lekker door kunnen werken. Dit alles doe
je met twee andere super leuke collega’s.
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Ben jij enthousiast geworden? Lees dan verder over welk profiel je dan beschikt:
Je beschikt over een heftruck en reachtruck certificaat;
Je neemt minimaal 2 jaarwerkervaring in een logistiek proces mee;
Je bent flexibel, energiek en een fijne collega om mee samen te werken;
Je beheerst de Nederlandse of Engelse taal;
Je bent woonachtig inde omgeving van Waddinxveen-Gouda
Arbeidsvoorwaarden
Passende salariëring conform functie en ervaring
Start met een bepaalde tijd contract met uitzicht op een vaste aanstelling bij wederzijdse
tevredenheid
Ruimte om te leren en jezelf te ontwikkelen
Pensioenopbouw

Wanneer je na het lezen van deze vacature meer wilt weten kan je contact opnemen met Chyrell
George (HR) voor al je vragen via 0182-549087 of c.george@bemabv.com .
Hoef je niet meer te weten, maar wil je direct solliciteren? Stuur dan je CV en motivatie naar
c.george@bemabv.com.

