Vacature magazijnmedewerker inkomende goederen (ft/pt/flex)
Door de groei van onze organisatie zijn wij per direct op zoek naar magazijnmedewerkers die ons
magazijnteam komen versterken. We zoeken fulltime, parttime en flexibele krachten. Wil jij ervoor
zorgen dat alle inkomende goederen op de juiste plek in ons magazijn terecht komen? Dan zoeken wij
jou!
Wat ga je doen
Als magazijnmedewerker ben jij verantwoordelijk voor de binnenkomende goederen in onze
distributiecentra. Je ontvangt de goederen van onze leveranciers waarna je deze op basis van de
pakbon controleert. Daarna verwerk je ze in ons systeem. Je gaat hierbij nauwkeurig te werk, zodat de
goederen op de juiste locaties terecht komen en alle processen in het magazijn vlekkeloos verlopen.
Ook ben je verantwoordelijk voor het optimaliseren van het locatiebeheer in de distributiecentra.
Wanneer je al deze taken hebt afgerond, help je jouw collega’s van de uitgaande goederen met het
verzamelen van de orders voor onze klanten. Aan het eind van de dag heb jij er samen met het team
voor gezorgd dat alle pakketjes met de juiste producten op tijd bij onze klanten zijn en het magazijn
tiptop in orde is waardoor je met een voldaan gevoel naar huis gaat.
Door het 24/7-serviceniveau richting onze klanten ontvangen we de hele dag door nieuwe
bestellingen, van ‘s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Deze goederen moet ook weer worden
aangevuld, daarom is het mogelijk om (in overleg) in de vroege ochtend, avonduren of het weekend te
werken.
Waar kom je te werken
Tom Omnichannel Management bv is een snel groeiend, ambitieus en ondernemend familiebedrijf.
Dertien jaar geleden begonnen we met een kleine fietsenwinkel in Tilburg. Inmiddels zijn we
uitgegroeid tot een internationaal e-commercebedrijf met acht webshops, meer dan 150 gezellige
collega’s, een assortiment van ruim 100.000 producten en nog steeds die ene fietsenwinkel waar het
allemaal mee begon. We zijn een no-nonsens familiebedrijf waar iedereen meetelt, er ruimte is om je
persoonlijk te ontwikkelen en waar een goede werksfeer belangrijk is. We zijn open naar elkaar en
werken hard, maar ontspannen ook door regelmatig een toffe activiteit te organiseren.
Wat moet je kunnen
 Je hebt minimaal een vmbo-diploma of ervaring in de logistieke sector.
 Je werkt secuur en bent alert.
 Hard en fysiek werken is voor jou de standaard.
 Je bent flexibel en denkt niet in uren, maar in verantwoordelijkheden.
 Je bent stressbestendig en kunt werken onder tijdsdruk.
Wat staat daar tegenover
 Een salaris volgens de cao.
 Gezellige werkomgeving.
 Per direct een plekje in het magazijnteam.
 Mogelijkheid om te werken in de vroege ochtend, avonduren en/of weekenden.
Ben jij de versterking die we zoeken? Stuur dan jouw motivatie en cv naar tom@tom-bv.com.

