Maasstaal BV is een voorraadhoudende groothandel in staal, rvs en aluminium en een zelfstandig
opererend deel van de in Wenen gevestigde König-Gruppe, die behalve in Nederland en
Oostenrijk, in meer dan 10 Oost-Europese landen actief is.
Onze klantenkring bevindt zich in de euregio Nederland-België-Duitsland. Met eigen vrachtwagens
leveren wij de orders bij onze klanten volgens het principe “vandaag besteld = morgen in huis”.
Deze unieke leveringsservice is de kracht van onze organisatie. Om dit proces op een efficiënte
wijze te laten verlopen zijn wij op zoek naar meerdere enthousiaste en gedreven kandidaten voor
de functie

Magazijnmedewerker (39,5uur p/wk)
De hoofdtaak van de magazijnmedewerker is het correct gereedmaken van de orders, het lossen
van de ontvangen goederen, ingangscontrole en inruimen van aangeleverde goederen. Het laden
van goederen komt incidenteel voor. Maasstaal heeft een assortiment van plm. 1400 verschillende
producten.
Bij het verrichten van de werkzaamheden is het van groot belang dat je hierbij nauwkeurig,
zorgvuldig, vakkundig en vooral veilig werkt EN goed samenwerkt. Dit om ervoor te zorgen dat de
juiste goederen, conform de orders in de juiste volgorde worden klaargelegd. De medewerkers van
de laadploeg die om 17.00 starten zorgen voor het laden van de vrachtwagens.
Alle verplaatsingen van het staal in de loods, het laden en lossen gebeuren met bovenloopkranen.
De werkzaamheden vinden plaats op maandag tot en met vrijdag in dagdienst.
Maasstaal selecteert niet op grond van leeftijd, dus alle leeftijden zijn van harte welkom en worden
uitgenodigd om te reageren op deze vacature.

Wat verwachten wij van jou?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

relevante of vergelijkbare werkervaring in een staalmagazijn is een pré
bij voorkeur kennis en ervaring met hijswerkzaamheden
optische controle van eventuele afwijkingen aan goederen
betrokken en collegiale werkhouding gericht op samenwerking en verantwoordelijkheid dragen
alertheid, zorgvuldigheid en opvolgen van veiligheidsvoorschriften zijn essentieel
flexibele houding t.a.v. werkzaamheden en inzetbaarheid
ordelijkheid en netheid om het magazijn overzichtelijk en veilig te houden
zelfstandigheid en bereid werkprocessen eigen te maken.
Een rijbewijs C of CE is een pré, of de bereidheid om een opleiding daarvoor te doen op kosten
van de werkgever
last but not least: een enthousiaste en gemotiveerde persoon die graag deel wilt uitmaken van
ons team

Wij bieden
▪
▪

een groeiende organisatie die steeds op zoek is naar kansen in de markt en inspeelt op
ontwikkelingen binnen de branche
een afwisselende baan met ruimte voor zelfstandig handelen en suggesties voor
verbetermogelijkheden

▪
▪
▪
▪
▪
▪

een informele werksfeer binnen een team van betrokken maar ook vooral gezellige collega's
onder leiding van de manager logistiek
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met perspectief op onbepaalde tijd
CAO voor de Technische Groothandel, inschaling is afhankelijk van ervaring, deskundigheid en
zelfstandigheid.
reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
een pensioenregeling bij Aegon o.b.v. beschikbaar premiestelstel. waarvan de werkgever 50%
van de premie betaalt
periodiek functiegerichte trainingen zoals lading zekeren, hijstechniek of relevante scholing op
verzoek van werknemers

Solliciteren
Ben je op zoek naar een afwisselende functie in teamverband met ruimte voor zelfstandigheid EN
herken je jezelf in bovenstaand profiel, mail dan je CV en je sollicitatiebrief die ons zicht geeft in je
motivatie, kennis en ervaring naar corne.olischlager@maasstaal.nl onder vermelding van
“Magazijnmedewerker”. De motivatie is voor ons een wezenlijk onderdeel van het selectieproces.
Heb je vragen over de functie? Mail of bel dan met Maurice Peerebooms, Manager Logistiek,
06-12 800 330. Voor meer informatie over onze organisatie en ons assortiment zie
www.maasstaal.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

