Wij zijn op zoek naar een

LOGISTIEK MEDEWERKER

m/v

full time

ü Zoek je een baan met afwisseling?
ü Heb je een passie voor logistiek?
ü Wil je deel uitmaken van een team dat een
sleutelfunctie heeft binnen onze organisatie?
Dan is deze baan echt iets voor jou! Tenminste, als je wilt werken bij een organisatie waar elke dag weer
anders is.
WAT GA JE DOEN?
Als logistiek medewerker ga je in ons distributiecentrum aan de slag met o.a. de volgende taken:
• Klaarzetten van zendingen en laden van uitgaande goederen
• Correct samenstellen van orders (orders picken) en verzendklaar maken
• Het signaleren en melden van eventuele onregelmatigheden, schades en manco’s
• Je denkt mee in mogelijkheden tot verbeteringen van processen
DIT VERWACHTEN WIJ VAN JOU
Je hebt een MBO werk- en denkniveau, je bent enthousiast en gedreven en steekt graag je handen uit je
mouwen. Je werkt graag zelfstandig, maar ook in een team kom je goed tot je recht. Daarnaast beschik
je over een flinke portie humor. Het hebben van een heftruck/reachtruck certificaat is een pré. Binnen de
afdeling logistiek wordt gewerkt in verschoven dienst, waarbij je de ene week van 7.00 tot 16.00 uur werkt
en de andere week van 10.00 tot 19.00 uur.
PAK JE KANS!
Durf jij het aan? Overtuig ons dan met je brief en CV. Deze kun je sturen aan Ingrid Kruijsen, Manager
Personeelszaken, Postbus 39, 5201 AA in ‘s-Hertogenbosch of via email: i.kruijsen@spsbv.com.
We zien je reactie graag tegemoet!
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

SPS B.V. is een producent en leverancier van verf,
sierpleister en aanverwante producten. Het bedrijf
heeft meer dan 40 jaar ervaring in het ontwikkelen, produceren en verkopen van producten
voor de doe-het-zelver en professional (nationaal
en internationaal). Naast private labels voor de
doe-het-zelf markt en professional, timmert het
bedrijf succesvol aan de weg met de merken SPS
en Finess.
Flexibiliteit, hoge klantgerichtheid en een uitstekende
relatie en samenwerking met partners staat bij
SPS B.V. hoog in het vaandel. De cultuur is samen
te vatten als no-nonsense, informeel en collegiaal.
Er is veel ruimte en waardering voor eigen initiatief
en de besluitvormingslijnen zijn kort.
SPS B.V. is onderdeel van de Rust-Oleum Europe
groep, met bekende merken die marktleiders zijn
op het gebied van verven, coatings en afdichtingen.
De groep bestaat uit ondernemingsgezinde bedrijven,
die de kracht van het samenwerkingsverband combineren met de flexibiliteit van kleinere operationele
eenheden. Rust-Oleum Europe is onderdeel van RPM Inc.

