Vacature magazijnmedewerker uitgaande 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 de pakketjes op tijd bij de klanten zijn? Dan zoeken wij jou!
Wat ga je doen
Als magazijnmedewerker ben je samen met jouw collega’s verantwoordelijk voor de uitgaande
goederen in onze distributiecentra. Hier verzamel jij voor onze klanten de producten van hun
bestelling. Daarna controleer je of je de juiste producten hebt en of de order compleet is. Vervolgens
pak je de order in en verzend je deze naar het juiste adres. Door secuur te werk te gaan bezorg jij
naast het pakketje ook een glimlach op het gezicht van onze klant. Aan het eind van de dag heb jij er
samen met het team voor gezorgd dat alle pakketjes op tijd bij onze klanten zijn en het magazijn
tiptop in orde is zodat 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. 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.
We bestaan ruim dertien jaar. Op dit moment hebben we één fysieke winkel, zes
consumentenwebshops en één B2B-webshop op het gebied van fietsen, speelgoed,
sportmerchandise, sportartikelen, casual kleding en automotive. Ook werken we samen met
verschillende (internationale) marktplaatsen. Het assortiment bestaat uit ruim 100.000 artikelen. Ons
hoofdkantoor en eigen distributiecentra zijn gevestigd in Bladel. Ze zijn 19.000 m3 en 10.000 m3 groot,
maar geen zorgen, het team helpt je om binnen no-time alle producten blindelings te vinden. De
afgelopen jaren zijn we hard gegroeid, hebben we geen moment stilgezeten en we hebben nog steeds
de ambitie om continu te blijven groeien.
Wat moet je kunnen
 Je hebt minimaal een mbo-diploma of ervaring in de logistieke sector.
 Je werkt secuur en klantgericht.
 Hard en fysiek werken is voor jou de standaard.
 Jij wil samen met het team alle pakketjes op tijd bij de klant krijgen.
 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.

