Assistent magazijnbeheerder gezocht
Poly Products b.v. in Werkendam is op zoek naar een ﬂexibele assistent magazijnbeheerder.
In deze funce ben je onder andere bezig met het ontvangen en verwerken van goederen in het
magazijn en het bevoorraden en het netjes en op orde houden van de fabriek.
Je onderhoud goede contacten met de afdelingen en zorgt, aan de hand van overgedragen
informae, voor de voorraden.
Wat ga je doen?
Als assistent magazijnbeheerder sta je onder leiding van de magazijn beheerder en ziet je dag er
als volgt uit:
• Laden en lossen van goederen met he&ruck en kraanbanen;
• Controleren van in- en uitgaande goederen;
• Netjes houden van de buitenterreinen, het magazijn en de zagerij;
• Klaarze,en van materialen voor klanten en produce;
• Ondersteunen van de produce d.m.v. voorbereidende werkzaamheden zoals het klaarmaken
van gereedschappen en materialen;
• Onder leiding van magazijn beheerder het veilig opslaan en afvoeren chemisch materiaal;
• Diverse hand en spandiensten.
Over het bedrijf
Al bijna 50 jaar is Poly Products een toonaangevende specialist op het gebied van vezel versterkte
kunststof producten en construces. Heel veel projecten passeren ons bedrijf, daarbij kun je
denken aan creaviteit in pretparken tot technische oplossingen voor de bouw en scheepvaart.
Onze aanpak; vanaf de engineering tot en met de produce en eventuele montage kunnen wij de
klant ontzorgen. Onze jarenlange ervaring en ruime kennis van composieten en ervaring in vele
marktsegmenten maken ons specialist. Wij stellen deze kennis graag ter beschikking voor de
ontwikkeling en produce voor onze klanten.
Wat bieden wij jou?
• Een markt conform salaris
• Een werkweek 5 dagen par3me
• Een contract voor 7 maanden met uitzicht op een vast contract
Wat zoeken we in jou?
Om voor de funce van assistent magazijnmedewerker in aanmerking te komen is het
belangrijk dat jij voldoet aan de onderstaande eisen:
• Je hebt minimaal een MBO 2 denk– en werkniveau;
• Je beschikt over een geldig he&ruckcerﬁcaat of hebt ervaring op de he&ruck
(je kunt intern je cerﬁcaat behalen);
• Je hebt 2 jaar ervaring met werkzaamheden binnen een magazijn;
• Je beschikt over uitstekende communicaeve vaardigheden;
• Je bent bereid om bij drukte over te werken;
• Je woont bij voorkeur in de buurt van Werkendam.
Verder zoeken wij een collega die:
In staat is om fysieke werkzaamheden uit te voeren, zowel binnen als buiten;
Inzicht en enthousiasme hee& en snel leert met en een hands-on mentaliteit;
Een aanpakker is, ﬂexibel en kwaliteitsbewust, en bereid om een stap extra te ze,en;
Nauwgezet en verantwoord met zijn werk om gaat.
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Iets voor jou? Voor vragen, neem contact op met Marianne Schipper via info@polyproducts.nl
Wil je solliciteren, stuur dan een e-mail met CV en je mo&va&e naar info@polyproducts.nl

