Magazijnmedewerker
(40 uur)

Over de Nauta Group
De Nauta Group is een
toonaangevende importeur,
groothandel en fabrikant van
beveiligingsproducten met
vestigingen in Nederland en
Duitsland en afnemers in heel
Europa.
Wij zijn specialist op
het gebied van hang- en
sluitwerk en inbraaken brandwerende
opbergmiddelen. Naast
reguliere merken, voeren
wij sterke eigen merken
en ontwikkelen we
maatwerkoplossingen.
Je kunt de Nauta Group
het beste omschrijven als
informeel, professioneel en
ambitieus. Op onze locatie
in Barneveld (jouw werkplek)
werken wij iedere dag
met zo’n 65 enthousiaste
medewerkers, jong en oud,
aan de groei van ons bedrijf
en zorgen we samen voor
meer dan tevreden klanten!

Voor onze vestiging in Barneveld zoeken wij een enthousiaste
magazijnmedewerker die blij wordt van een grote hoeveelheid
pakketten die klaar staan voor verzending.
Samen met je collega’s zorg jij voor:
•
•
•
•
•

Het controleren en verwerken van binnenkomende goederen
Het verzamelen van orders
Het verpakken en verzendklaar maken van bestellingen
Een schoon en opgeruimd magazijn
Een tevreden klant die blij is met zijn spullen

Wat vragen we van jou?
• Je hebt een MBO opleiding/niveau
• Je bent stressbestending, ook als het heel druk is
• Je bent flexibel en inzetbaar op verschillende plekken in het
magazijn
• Je houdt van lekker aanpakken
• Je bent je bewust van onze klant en denkt met hem mee
• Je houdt van netjes en opgeruimd werken
Wij bieden:
• Een prima salaris en goede arbeidsvoorwaarden
• Een interne opleiding om kennis te maken met ons bedrijf,
onze producten en onze klanten
• Een enthousiast team, met passie voor de klant en de wil om hen
de beste service te geven
• Een tijdelijk dienstverband met vooruitzicht op een vaste baan
• Een gezellige werksfeer, met leuke feesten, sportieve activiteiten
en betrokken collega’s
Herken je je in bovenstaand profiel, dan zien we je sollicitatie heel
graag tegemoet! Stuur je cv en korte motivatie naar
vacature@nauta.com t.a.v. Els Nauta en we nemen zo snel
mogelijk contact met je op!
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