X-dock / warehouse medewerker
(vestiging Venlo)
WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?
Je bent een gedreven en efficiënte medewerker, fulltime beschikbaar en flexibel ingesteld. Je bent
bereid in vroege en late dienst te werken. Je collega’s Davey, Mo en Herman zullen je alles van BF
gaan leren en Lex en Swie zullen je de ins en outs van de klanten vertellen en hoe leuk die wel niet zijn.
Op de vloer krijg je te maken met Chad, met Mike, met Jordin, met Roland en met Jaro, een mooie
club waar we veel over kunnen schrijven maar je kunt het beter zelf ervaren……
WAT GA JE IN ONZE GEWELDIGE ACCOMMODATIE DOEN?
•
•
•
•
•
•
•

Zorgdragen en erop toezien dat vrachtwagens tijdig worden geladen en gelost. We willen
tenslotte dat onze klanten hun goederen op tijd en netjes aangeleverd krijgen
Signaleren van knelpunten en onregelmatigheden, we willen ons service level hooghouden
Het op een correcte manier omgaan met alle goederen en de beschikbare transportmiddelen
Toezien op een correcte naleving van de veiligheidsmaatregelen
Verantwoordelijk voor het opruimen en schoonhouden van de werkvloer en het werkterrein
Bij ons vind je bijna geen lege bekertjes meer op de heftrucks en zeker niet op de EPT of reach
Als x-dock medewerker kan je ook ingezet worden om Warehouse werkzaamheden of andere
mooie werkzaamheden uit te voeren
Als de voorman er even niet is, dan kun je ook samen met het team de toko draaiende houden

PERSOONSPROFIEL
•
•
•
•
•
•

Min. LBO-niveau door opleiding of ervaring
Praktische ervaring met het lossen en laden van trailers en containers
Ervaring in een warehouse omgeving.
In het bezit van een hef- en reachtruckcertificaat
Ervaring met het verladen van groupage-auto’s is een pré
Kennis van de Nederlandse taal in woord, Engels en Duits is een pré

WAT HEEFT BF GLOBAL LOGISTICS TE BIEDEN?
BF Global Logistics bied je de mogelijkheid om iets op te bouwen bij een snel groeiend bedrijf met
vooraanstaande modemerken. Je gaat werken met fijne collega’s die allemaal hart voor de zaak
hebben, in een omgeving die gericht is op groei, moderne technieken en systemen. Wij doen niet
moeilijk, het is belangrijk dat jij je gelukkig voelt in je werk en er plezier in hebt. Je krijgt alle ruimte
om je te ontplooien en hier hoort een marktconform salaris en passende secundaire voorwaarden bij:
•
•
•

Werken in een jong, ambitieus, ervaren en energiek team van alle leeftijden
Een prettige en informele werksfeer
Mogelijkheid tot het volgen van (vakgerichte) opleidingen

Meer informatie over BF Global Logistics vind je op www.bfglogistics.com of neem contact op
met de warehouse manager, Roy Hanraets via telefoonnummer 06 1083 6953.
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