Vacature Logistiek Medewerker
Fulltime • Lijnden

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste logistieke medewerker die fulltime ons team wil komen
versterken. Heb jij ervaring met orders picken en inpakken en ben je een echte aanpakker die flexibel
is en graag in teamverband werkt?

Wat ga je doen
Als logistiek medewerker heb je een uitvoerende rol in ons magazijn. Het is aan jou de taak om
bestellingen te controleren, netjes in te pakken en klaar te maken voor verzending. Verder zorg je
ervoor dat de voorraad in de webshop altijd op orde is en voer je verschillende logistiek gerelateerde
administratieve werkzaamheden uit.
Daarnaast kun je ook worden ingezet voor alle overige voorkomende werkzaamheden in het magazijn.
Aan het einde van de dag zet je de uitgaande orders klaar en ruim je op. Zo kun je de volgende dag
weer in een schoon en overzichtelijk magazijn beginnen.

Functie-eisen
We gaan ervan uit dat je een afgeronde mbo-opleiding hebt en ervaring in een soortgelijke functie. Je
bent bereid én in staat om fysiek belastend werk te verrichten. Bij voorkeur ben je woonachtig in de
omgeving van Lijnden (<25 km) en ben je bereid om af en toe een avond of weekenddag te werken.
Verder is het belangrijk dat je de Nederlandse taal goed beheerst.
Omdat de webshop volop in beweging is sta je altijd open voor verandering. We vinden het belangrijk
dat je flexibel bent, een proactieve houding hebt, je nauwkeurig kunt werken en stressbestendig bent.
Maar bovenal ben je enthousiast en een echte aanpakker!
De werktijden zijn ma t/m vr van 08:00 – 16:30 uur. Maar kunnen in overleg afwijken.
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Wat bieden wij
Blond Amsterdam biedt een veelzijdige functie in een prettige informele werksfeer. In dit groeiende
ambitieuze bedrijf en enthousiaste team van collega’s kun jij elke dag weer het verschil maken.
Daarnaast bieden wij een marktconform salaris.
Reageren
Lijkt het jou leuk om het team van Blond Amsterdam te komen versterken en herken jij jezelf in dit
profiel? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar vacature@blond-amsterdam.nl o.v.v. ‘logistiek
medewerker’ en wie weet word jij uitgenodigd voor een vervolg gesprek. We zullen binnen een maand
reageren.
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