Medewerker magazijn medewerker
Aantal uren per week: minimaal 4 en maximaal 16.
Wij zijn bij Fietskoerier Deventer per direct op zoek naar een
flexibel inzetbare magazijnmedewerker. Zie jij het zitten om ons te helpen bij het
sorteerproces aan het begin of einde van de dag? En heb jij het in je om zorgvuldig
de routes klaar te zetten voor de koeriers, om daarna de uitgaande poststromen
netjes te wegen en sorteren? Solliciteer dan direct
De functie van magazijnmedewerker
Je werkdag begint rond 15.00 uur aan de Hanzeweg 19, als je binnenkomt staan
meestal alle te bezorgen pakketten klaar op rolcontainers. Het is vervolgens de
bedoeling dat alle pakketten in de juiste volgorde worden gesorteerd en klaargezet
voor de fietskoeriers. Dat doe je door te scannen. De computer geeft vervolgens
aan op welke plek elk pakketje moet worden neergezet.
Als je hiermee klaar bent kan je onze maaltijdboxen verpakken in koeltassen. Ook
dit dient zorgvuldig te gebeuren zodat de koeriers ze later weer mee kunnen nemen.
Als laatste help je mee met het sorteren van de post. Die komt in verschillende
stapels binnen en het is belangrijk dat de juiste gewichten bij de juiste klanten
worden ingevuld. Ook hier helpt de software je weer mee. Deze functie is uitstekend
te combineren met onze andere functie “fietskoerier”.
Onze nieuwe collega:
• is zorgvuldig in z’n werk;
• is flexibel inzetbaar;
• Nederlandse taal is handig maar geen noodzaak.
• kan goed reageren op ad-hoc-opdrachten en blijft rustig bij
werkdruk;
• kan nauwkeurig werken, ook als de werkdruk hoger is;
• is woonachtig in de regio Deventer;
• houdt van afwisseling;
• houdt van doortrappen.
Werkzaamheden:
• Scannen en sorteren van pakketten
• Inpakken maaltijdboxen in koeltassen
• Sorteren van de post
Deze functie echt iets voor jou?
Solliciteer dan direct! Mail naar siemon@fietskoerierdeventer.nl
of neem direct contact op met 0570-572259

