Magazijnmedewerker (ft)

Solliciteren of meer informatie:

Ben jij op zoek naar een veelzijdige baan in de logistiek?
Steek je graag de handen uit de mouwen?
En wil je een bijdrage leveren aan een betere kwaliteit van leven voor vele patiënten over de hele wereld?

Kijk voor meer informatie over ons bedrijf
op onze website www.emcm.com.
Voor inhoudelijke vragen of vragen over
de sollicitatieprocedure kan je contact
opnemen met: Sabine Wouters (HR Officer)
op telefoonnummer 024 – 371 52 55.

Ben jij ervan overtuigd dat deze functie
bij jou past en heb je zin om aan de slag
te gaan bij ons? Dan ontvangen wij graag
jouw motivatiebrief met Curriculum Vitae.
Je kunt jouw sollicitatie mailen naar
hr@emcm.com.

Door te solliciteren op deze functie, ga je
akkoord met onze privacy policy.

Dan is EMCM op zoek naar jou!
Jouw taken en verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•
•
•

Ontvangst en opslag van goederen, onder de juiste condities en op de juiste locaties.
Assisteren bij orders picken.
Controleren en gereed maken van verzendingen/uitgaande vrachten.
Archiveren van vrachtdocumenten
Uitgeven van goederen voor productie.
Uitvoeren van voorraadcontroles en het maken/verwerken van ‘Expiry date control’ overzichten.
Ondersteunen van overige logistieke activiteiten mbt sterilisaties en externe verpakkingsactiviteiten.

Wij vragen:
.

•
•
•
•
•
•
•
•

MBO werk- en denkniveau, opleiding bij voorkeur richting Logistiek.
Minimaal 1 jaar werkervaring in een relevante functie.
Goede kennis van de Nederlandse taal (woord en geschrift) en redelijke kennis van Engels.
Kennis van GDP-richtlijnen, ADR en PGS-15 is een pré.
Ervaring met transportmiddelen als reachtruck, stapelaar en/of palletwagen.
Kennis van Microsoft Office (met name Excel).
Ervaring in het werken met ERP systemen, ervaring met SAP is een pre.
Flexibele en klantgerichte werkhouding.

Wat wij bieden:
Wij bieden jou een langetermijnrelatie in een veelzijdig, dynamische, uitdagend bedrijf in een verantwoordelijke
functie. Je gaat werken bij een organisatie die internationaal zeer actief is.
Het bruto maandsalaris ligt tussen € 1.685,- en maximaal € 2.549,- op basis van een 40-urige werkweek. Het salaris is
onder andere exclusief vakantiegelduitkering, een eventuele winstuitkering en verzuimgratificatie. Verder kent EMCM
een goede reiskostenvergoeding en bieden wij een collectieve (zorg)verzekeringen aan.
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