www.tuinhoutcentrum.be
Tuinhoutcentrum Kontich is dé specialist in de ruime omgeving op het gebied van

tuinhout en tuinhoutconstructies. Om dit te realiseren voorzien we een zeer grote

voorraad van alle losse materialen om je tuinhoutproject van A tot Z af te werken.
Daarnaast bieden we ook kant-en-klare oplossingen voor tuinhuizen,
carports en speeltoestellen, zowel in bouwpakket als met plaatsing.
Wil jij graag meewerken om deze ambitie te realiseren?
Dan ben je aan het juiste adres!

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde m/v:

MAGAZIJNIER
Je komt terecht in een team van 6 personen, waar het uiterst belangrijk is dat we
elkaar blindelings kunnen vertrouwen en waarin iedereen zelf veel initiatief kan
en moet nemen. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker, die graag

de handen uit de mouwen steekt. De focus van je werk zal (zeker in het begin)

liggen op het klaarmaken van bestellingen en het lossen van vrachtwagens met de
heftruck. Hierbij kom je ook rechtstreeks in contact met onze klanten.
Ervaring in het besturen van een heftruck en een zijlader is een grote plus. Naast
het ‘klassieke’ magazijniers werk, kom je ook in nauw contact met onze klanten.
Hierbij komt een gezonde portie commerciële feeling dus zeker goed van pas.
Wij zoeken een voltijdse werkkracht. Je uren zullen ingepland worden tijdens
onze openingsuren. Vermits zaterdag onze belangrijkste dag is in de verkoop,
is het essentieel dat je bereid bent op zaterdag te werken. Maandag is onze
sluitingsdag.

Jouw kwaliteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je kan zelfstandig werken
Je bent van nature ordelijk en stipt
Je werkt graag en hard
Je spreekt vlot Nederlands
Je kan een heftruck en/of zijlader besturen
Fysieke handenarbeid schrikt je niet af
Tevreden klanten maken je gelukkig
Je bent graag buiten
Je hebt een zekere affiniteit met hout
Doe-het-zelven en klussen zit in je vingers
Je werkt graag nauw samen met je collega’s

Jouw taken:
• Ontvangen van de leveringen (lossen van vrachtwagen met heftruck)
• Orde houden in het magazijn (goederen netjes stockeren in onze voorraad),
zowel binnen als buiten
• Klaarmaken van de bestellingen (zowel met de heftruck als met de hand)
• Contact met de eindklant: overlopen en controleren van de bestelling

Wij bieden:
• Je komt terecht in een team van 6 personen in een familiale sfeer
• Teamwerk en een goede sfeer vinden wij uiterst belangrijk
• Je krijgt een marktconform salarispakket

Interesse?
Mail vandaag nog je sollicitatie met cv naar: kontich@tuinhoutcentrum.be
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