Orderpicker (40 uur per week)
Unidex B.V. is op zoek naar een orderpicker die zich primair bezig houdt met het verwerken en klaar
zetten van bestellingen door pallets en artikelen te scannen en op de juiste plaats gereed zetten.
De functie is ontstaan door de enorme groei die Unidex B.V. de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.
Er wordt gerapporteerd aan de teamleider Pickstraat.
Functieomschrijving
Het op de juiste plaats neerzetten van pallets met producten, verwerken en gereedmaken van
bestellingen en schoon en netjes houden van het magazijn. Het bijhouden, tellen en controleren van
de voorraad in het magazijn. Tevens het signaleren van onregelmatigheden, beschadigingen en/of
gevaarlijke situaties en dit doorgeven aan de leidinggevende.
Profiel
•
•
•
•
•
•

Je hebt MBO werk- en denkniveau;
Je spreekt vloeiend Nederlands en/of goed Engels;
Je hebt aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie;
Je kunt zorgvuldig omgaan met goederen en producten en je bent een harde werker die van
aanpakken weet;
Je bent staat om prioriteiten te stellen in werkzaamheden/taken;
Kennis en/of affiniteit met WMS (warehouse management systeem) is een pre.

Naast een prettige werksfeer biedt Unidex B.V. goede arbeidsvoorwaarden, waaronder 24
vakantiedagen o.b.v. een fulltime dienstverband en een goed salaris dat past bij jouw werk- en
denkniveau en ervaring. Tevens biedt Unidex B.V. een informele, no-nonsense manier van werken:
Resultaat telt, maar vooral ook respect voor elkaar en een goede sfeer.
Lijkt het je leuk om deze functie bij ons te vervullen? Graag ontvangen we jouw motivatiebrief en CV
op het volgende mailadres: sander.de.vries@unidexholland.com.
*Sollicitaties zonder motivatiebrief worden niet in behandeling genomen.

Over Unidex
Unidex B.V. is gespecialiseerd importeur en distributeur van exotische levensmiddelen. Wij hebben
een assortiment van meer dan 3000 exotische levensmiddelen en producten uit o.a. Afrika, Azië,
Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. Deze levensmiddelen en producten worden vanuit onze
hoofdvestiging in De Zilk afgezet bij klanten door heel Europa. Meer informatie over wat wij doen en
onze producten is terug te vinden op www.unidexholland.com.

