De Wit B.V. (±120 medewerkers) is uniek als producent van lichte bevestigingen, met het accent op gehard stalen nagels. Het bedrijf produceert en
ontwikkelt op de hoofdvestiging in Helmond en heeft eigen verkoopkantoren in Duitsland en Frankrijk. Met het A-merk DON QUICHOTTE is
wereldwijd een uitstekende reputatie in meer dan 60 landen opgebouwd. Tevens wordt een uitgekiend programma van kunststof bevestigingen aan
de bouw, elektro- en sanitair branche geleverd. De Wit biedt wereldwijd met haar totaalconcept full service op maat. Ter versterking van de afdeling
Logistiek zijn wij op zoek naar een zelfstandig

Orderpicker
De Functie
Wat verwachten wij van je:
In de functie van orderpicker ben je operationeel verantwoordelijk voor het op tijd klaar zetten van de orders voor
verzending. Je krijgt lijsten met orders en zal deze zelfstandig bij elkaar verzamelen, m.b.v. palletwagen en reachtruck
Gevraagd
Wat vinden we dat je moet kunnen:
• zelfstandig, secuur en geordend kan werken.
• goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift is een must.
• Een afgeronde relevante opleiding op minimaal MBO niveau.
• Een heftruck en een reachtruck certificaat en mogelijk ook een combitruck certificaat hebt.
• Kennis van ERP systeem ISAH is een pre
• Eerlijk en betrouwbaar.
• Betrokken en teamspeler.
• Accuraat
Geboden
Een veelzijdige functie binnen een compact team waar op een informele en prettige manier wordt samengewerkt.
Ruimte voor eigen initiatief en mogelijkheden de functie verder uit te bouwen.
Een organisatie met veel ambities en een gezond toekomstperspectief die volop in ontwikkeling is en waar jouw
talenten en kwaliteiten worden gewaardeerd en waar je ruimte krijgt voor verdere ontwikkeling. Marktconforme
arbeidsvoorwaarden. Het betreft een fulltime (40 uur) functie in 2-ploegendienst.
De CAO Metalektro is van toepassing.
Sollicitatie met cv kan je sturen aan:
De Wit B.V.
T.a.v. Mevr. A. Hendriks, Afd. Personeelszaken
Postbus 60
5700 AB HELMOND
Email: pz@dewit-helmond.nl

