Magazijnmedewerker
Functieomschrijving
In het magazijn of de opslagplaats is een magazijnmedewerker verantwoordelijk voor de goederen. Zo houd je je bezig
met het invoeren en uitvoeren van goederen en het laden en lossen. Het scannen van barcodes van inkomende en
uitgaande goederen, het verpakken en opslaan en het voorraadbeheer. Daarnaast moet je documenten opstellen en
gegevens invoeren in de computer. Je bent veel bezig met administratieve werkzaamheden. Onder de taken van een
magazijnmedewerker vallen onder andere:
• Laden en lossen van inkomende goederen (planten, tuinartikelen, etc)
• Onderhoud en beheer van het magazijn
• Aannemen en controleren van goederen
• Bestellingen controleren
• Werken met speciale computersystemen voor de invoering van gegevens
• Voorraadbeheer
• Naargelang jouw proﬁel en periodieke drukke periodes geef je ook leiding aan eventuele interimkrachten die helpen
bij het inpakken

Functievereisten
• Je kan zelfstandig werken in een snelgroeiende en kleine onderneming. Je beslist zelf hoe de bestellingen verpakt
worden op basis van jouw opleiding, en de ervaring die je on-the-road opdoet.
• Je bent een teamspeler die graag (creatief) meedenkt.
• Je neemt initiatief, werkt resultaatgericht en probleemoplossend.
• Je hebt interesse in planten en tuinproducten. Heb je reeds ervaring in een gelijkaardige sector? Dat is een pluspunt!
• Er worden ook zwaardere pakketten verpakt zoals meststoffen tot 30 kg. Dit vormt voor jou geen probleem.
• Je kan allen maar ook samen werken
• Wij zijn een snel groeiende onderneming. Je denkt graag mee hoe we ons steeds kunnen verbeteren en optimaliseren.
• Je hebt er geen problemen mee om te werken tot 19u. In drukke periodes ben je bereid om wat langer te werken.
• Je werkt 1 weekend op 2
• Clark brevet is een grote plus

Aanbod
• Voltijds contract (38 uren)
• Een gevarieerde job voor iemand die graag zelfstandig werkt in een snelgroeiende onderneming
• Loon naar werk, afhankelijk van jouw proﬁel, ervaring & interesse

Over Hermie
Hermie.com is specialist in alles wat met de tuin te maken heeft met specialisatie in zwembad, buitenspeelgoed,
tuingereedschappen, meststoffen, potgrond en vele andere producten. We verdelen topmerken als Intex, Smoby, DCM,
Barenbrug, BSI, Viano, Nesling, Edialux, Gardena, Ecopots, Hozelock enz. Ons aanbod is zeer gevarieerd van verse kruiden,
zaden, meststoffen, bodemverbeteraar, vogelhuisjes en allerhande decoratie- en huishoudmateriaal voor huis & tuin.
Wij breiden ons productassortiment wekelijks verder uit. De meeste producten worden binnen 24u aan huis geleverd.
Momenteel versturen we tussen de 500-2000 pakjes per dag met een kleine maar zeer gedreven equipe. Dit via de eigen
shop (volledig nieuwe shop komt eind dit jaar uit) als via platformen (Bol & Amazon). Klanttevredenheid, snelle levering,
kwalitatieve producten, scherpe prijszetting en een familiale bedrijfscultuur kenmerken ons. Sinds eind 2019 hebben we
een samenwerking met Famiﬂora, het grootste tuincentrum van België. Door Corona, de samenwerking met Famiﬂora en
100% enthousiasme & inzet groeien we momenteel aan een ongezien tempo en zijn daarom op zoek naar enthousiaste,
slimme karakters die graag een groot en divers takenpakket aankunnen. Ervaring is belangrijk maar enthousiasme en
verantwoordelijkheidszin nog meer.
Overtuig ons met je expertise, durf, referenties
en je cv via recruitment@famiﬂora.be.
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