
HÉ TOEKOMSTIGE MAGAZIJNMEDEWERKER!
Ben jij die topper die verantwoordelijk wil zijn voor de goederenstroom binnen ons bedrijf, graag in 
teamverband werkt en je voldaan voelt wanneer je weer alle bezorgingen hebt kunnen verwerken en je 
handen uit de mouwen wil steken? Dan zijn wij zeker op zoek naar jou. 

Wij zijn een verfgroothandel met intussen zo’n 105 collega’s en 22 verkooppunten in Zuid-Holland. Wij hechten veel waarde aan 
de relatie met onze klanten en doen er alles aan om te zorgen dat zij hun vakmanschap zo goed mogelijk kunnen uitoefenen. Een 
prettig ontvangst van de klant en een goede begeleiding is daarom enorm belangrijk voor ons! Om dit nog beter te kunnen doen, 
zijn wij voor onze hoofdvestiging op zoek naar een fulltime: Magazijnmedewerker. 

Wat ga jij doen? 
Je start de dag om 6.00 of 7.00 uur ’s ochtends in het magazijn samen met jouw collega’s van het magazijn, de kleurmakerij en de chauffeurs. Je begint 
met het klaarzetten van de orders voor die dag, ook ga je aan de slag met het opruimen van de binnen gekomen goederen.

Proactieve uitstraling, samenwerking met jouw collega’s en punctualiteit zijn belangrijke eigenschappen in jouw functie. Prioriteit is dat de juiste producten 
bij de klant komen en daarnaast vind je het belangrijk dat het magazijn er tip top uitziet. Tijdens jouw werkdag heb jij de volgende taken en 
verantwoordelijkheden:
 •Orderpicken.
 •Het ontvangen van goederen aan de hand van binnenkomende orders.
 •Orders verwerken bij leveringen en de ontvangst boeken in het warehousemanagementsysteem. 
 •Verzendklaar maken van orders voor in- en extern transport.
 •Opslag van goederen.
 •Zorgdragen voor orde en netheid in ons magazijn.

Wie ben jij?
 •Je bent fulltime beschikbaar en bereid wisselende diensten te werken tussen 06:00 – 20:00 uur
 •Je bent flexibel
 •Je bent een teamplayer.
 •Je neemt zelf initiatief door werkzaamheden op te pakken.
 •Je kunt goed omgaan met verantwoordelijkheden.
 •Je bent bereid om te leren en jezelf te ontwikkelen.
 •Woont in regio Rotterdam

Wat bieden wij jou?
• Een leuke fulltime baan met volop gezelligheid.
• De ruimte om jezelf te blijven ontwikkelen door   

 bijv. opleidingen, events, etc. 
• Een goed salaris en goede secundaire    

 arbeidsvoorwaarden.
• 25 vakantiedagen.

Interesse?
Stuur dan je sollicitatie + CV naar 
vacature@simonisverf.nl.
 
Wil je toch eerst nog even iets meer weten? Bel dan gerust met 
Petra Alkema, 06-12 14 39 28.


