Magazijnmedewerker
Rotterdam (fulltime)
Bedrijfsprofiel
Met een grote verscheidenheid aan producten en diensten, maar vooral met overtuiging, ervaring en kwaliteit,
biedt itsme machinebouwers en industriële eindgebruikers advies en oplossingen die bijdragen aan hun succes.
Het team van itsme Rotterdam bestaat uit circa 35 medewerkers die nauw samenwerken om dit succes te
realiseren. Dit team bestaat uit accountmanagers, binnendienst verkopers en verkoopondersteuners. Als
aanvulling op dit team zijn wij per direct op zoek naar een magazijnmedewerker die fulltime aan de slag kan!
Over itsme
itsme gaat voor succes. Net als jij. In een wereld die zó snel verandert, laten wij anderen slagen. We zijn als
technisch distributeur meer dan alleen een groothandel en bundelen de ervaring van zes organisaties tot één
internationale bedrijvengroep voor de industrie. We zijn met zo’n 550 collega’s, verspreid over vestigingen in
Nederland, België, Duitsland, Roemenië en Spanje. Eindgebruikers, machine- en modulebouwers en technisch
installateurs: ze vertrouwen op ons brede aanbod aan mechanische producten en oplossingen. Elke dag weer. Kijk
voor meer informatie op www.itsme.eu.
Functieomschrijving
In de functie van magazijnmedewerker verwerk je de in- en uitkomende goederen voor de vestiging in
Rotterdam. Dit doe je samen met 1 andere collega. Daarnaast voer je lichte kitwerkzaamheden uit; het
samenstellen van klant specifieke productpakketten en het laden en lossen van goederen. Je bent voor circa 80%
werkzaam in het magazijn en voor 20% voer je logistieke werkzaamheden binnen de SAP omgeving uit. Denk
hierbij aan het printen van pakbonnen, locaties aanmaken en beheren en administratieve werkzaamheden.
Taken en verantwoordelijkheden
 Ontvangen en uitpakken van inkomende goederen
 Inruimen van goedgekeurde goederen
 Controleren van inkomende goederen aan de hand van de pakbon
 Orderpicken aan de hand van de uit te leveren pakbon
 Verpakken en verzendklaar maken van goedgekeurde goederen
 Het laden en lossen van leveringen
 Onderhoudt de contacten met chauffeurs
 De leveringen voorzien van de juiste documenten
 Het consolideren van bestellingen tot 1 levering
 Het administreren van de pakbonnen
 Kitwerkzaamheden
 Zorgen voor eigen veiligheid en bijdragen aan een schone en veilige werkomgeving voor iedereen
 Werken volgens werkinstructies en met eventuele voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen
 Schoonhouden van het magazijn volgens 5S-methodiek

Persoonlijke kenmerken
 Je bent nauwkeurig
 Je bent flexibel
 Je bent stressbestendig
 Je bent kwaliteitsgericht
Functie-eisen
 Je bent in het bezit van een heftruck certificaat
 Kennis van SAP is een pré, geen must
Wij bieden
Naast een prettige werksfeer kennen wij goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder:
 Studiekostenregeling
 Reiskostenvergoeding
 Pensioenregeling
 Collectieve zorgverzekering
 ADV-dagen
 Korting op bedrijfsfitness
 Korting op personeelsaankopen
Solliciteren
Heb je interesse in bovenstaande vacature? Stuur dan je schriftelijke sollicitatie voorzien van je CV ter attentie
van Eva van Olphen naar HR@itsme.eu. Voor meer informatie kun je tijdens kantooruren contact opnemen via
telefoonnummer 0162 – 484200.

