Magazijnmedewerker
Ben jij op zoek naar een baan in de logistiek? Houd je van aanpakken en ben je graag fysiek bezig? En
wil je op korte termijn aan de slag in een leuk team waar collegialiteit belangrijk is?
Lees dan snel verder!
Hansen Dranken is bijna 75 jaar een begrip in drankenland. Begonnen met de productie van limonade, is Hansen Dranken uitgegroeid tot een florerend familiebedrijf met zo’n 120 enthousiaste medewerkers. Dagelijks rijden 30 vrachtwagens hun routes langs horecazaken, (dranken)groothandels,
slijterijen, supermarkten en speciaalzaken. Daarnaast exporteert Hansen Dranken naar diverse landen over de hele wereld. Het assortiment met ruim 9.000 verschillende soorten drank wordt verspreid vanuit het ca. 15.000 m2 grote magazijn aan de Veestraat in Linne. Ook al is Hansen Dranken
door de jaren groot gegroeid; de klant staat nog altijd centraal.
Wat ga je doen?
•
•

Goederen inruimen
Bestellingen verzendklaar maken voor klanten (orderpicken)

Wie ben jij?
•
•
•
•
•

Je werkt graag samen en je bent behulpzaam
Je bent stressbestendig en flexibel, als het druk is blijf jij graag een uurtje langer
Je bent fysiek fit; het verzamelen van orders kan lichamelijk zwaar werk zijn
Je spreekt de Nederlandse taal
Je vind het niet erg om af en toe op zaterdag te werken

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•

Een fulltime baan voor 40 uur per week, echter is parttime ook bespreekbaar
Vaste werktijden van 7.30 uur tot 16.30 uur, dus geen wisselende diensten
Een goede werksfeer met leuke collega’s
Een salarisindicatie tussen de €1950 en €2100 (afhankelijk van je leeftijd en werkervaring)
Veel aanvullende regelingen (denk aan een pensioenregeling, collectieve zorgverzekering,
fietsplan en een fitnessregeling)

Word jij onze nieuwe collega?
Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar: po@hansendranken.nl of solliciteer via https://hansendranken.nl/contact/vacatures
Bij vragen kun je contact opnemen met Julie, afdeling Personeel & Organisatie.
Hansen Dranken, Veestraat 6 Linne. Telefoonnummer: 0475-438460.

