Magazijnmedewerker (M/V)
40 uur per week (1,0 fte)
Ben jij op zoek naar een uitdagende baan in een dynamische organisatie? Heb jij oog voor detail en ben je nauwkeurig? Weet je
van aanpakken, twijfel dan niet en laat ons weten waarom jij onze nieuwe magazijnmedewerker bent!
Jouw functie
Illuxtron International volgt wereldwijde LED-technologie op de voet en gaat verder: we dragen eigen innovatieve oplossingen aan,
toegesneden op individuele wensen. Als geen ander weten wij dat flexibele en kosteneffectieve producten nodig zijn om in te
kunnen spelen op de snel veranderende productmix en volume-eisen in de verlichtingsindustrie. Met ons team van ruim 30
medewerkers zorgen wij ervoor dat onze kwalitatief hoogwaardige producten door heel Europa en daarbuiten verdeeld worden;
doorgaans vanuit onze vestiging in Vlissingen.
Als onze nieuwe magazijnmedewerker ben jij mede verantwoordelijk voor het inpakken en verzenden van onze hoogwaardige
kwaliteitsproducten. Bovendien ben je verantwoordelijk voor het etiketteren, het sorteren, het verpakken en de deelassemblage van
producten. Je komt je afspraken na, bent proactief, denkt goed mee en werkt structureel en geordend. Zo draag jij bij aan onze
service- en merkbeloften.

Taken:
 Controleren van de kwaliteit van de producten voor
verpakking
 Verpakken van de producten en voorzien van
labels en aanbieden voor transport
 Algemene magazijnwerkzaamheden
 Sorteren en controleren van stickers en user
manuals
 Controleren van de kwaliteit van de verpakte
producten voor verzending
 Verzenden van producten naar de klant, in
samenwerking met de teamleider

Jij bent iemand die:
 Van aanpakken weet
 Representatief handelt
 Betrouwbaar en transparant is en openstaat voor kritiek
 Communicatief vaardig is
 Punctueel en zelf controlerend werkt
 Snel en nauwkeurig werkt
 Goed zelfstandig en in teamverband kan werken
 Collegiaal, gedreven, enthousiast en leergierig is
 Stevig in je schoenen staat en ook zo overkomt
 Open-minded en flexibel is

Wij vragen:
 Minimaal MBO werk- en denkniveau
 Goede beheersing van de Nederlandse taal (in
woord en geschrift)
 Goede lichamelijke conditie
 Enig technisch inzicht
 Heftruckcertificaat en VCA gelden als pre

Wij bieden:
 Een uitdagende, veelzijdige functie
 Groeimogelijkheden in een succesvol bedrijf
 Ruimte om jezelf verder te ontwikkelen
 Goede vakantieregeling
 Een hecht team in een professionele, internationaal sterk
groeiende organisatie
 Goede primaire en secundaire voorwaarden

Herken jij jezelf in dit profiel? Overtuig ons! Stuur een motivatiebrief en jouw CV voor 13 april 2019 naar hr@illuxtron.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

