Stagiaire Logistiek Medewerker

Wie zijn wij
Yart Factory is een productiehuis dat met behulp van moderne laser-, stans- en CNC freestechnieken
creatieve ideeën van haar klanten omzet in tastbare producten en onderscheidende diensten.
Yart Factory produceert een veelzijdig portfolio op maat voor de creatieve industrie (hobbymarkt),
de grafische industrie, de lifestyle (homedeco) markt. De naam Yart Factory is een samentrekking van
Your Art Factory. De focus van het bedrijf is ART.
Team
Ons top-team in Waalwijk bestaat uit ongeveer 25 medewerkers. Elke dag werken onze commerciële
medewerkers, dtp-er, productmanager, administratie-, productie- en logistiekmedewerkers samen
om onze klanten te verrassen en een optimale service te kunnen bieden.
Wat ga je bij ons doen
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste leergierige stagiaire logistiek medewerker. Doe jij een logistieke
opleiding vind je het leuk om samen met ons het magazijn te beheren? Reageer dan vandaag!

Als stagiaire logistiek zorg je samen met je collega’s voor een tijdige en foutloze verzending van
goederen naar onze klanten en ben je continue bezig om ons magazijn mee te verbeteren.







Het picken van orders
Goederenontvangst: ontvangen, controle op kwaliteit en hoeveelheid en registeren van de
bestelde goederen
Goederenopslag: opslag klaar maken van de goederen, controleren, sorteren, inpakken en
labels aanbrengen
Goederenuitgifte: controle op kwaliteit en hoeveelheid, verpakken en aanbrengen
verzendlabels
Administratieve taken: verzorgen verzenddocumenten, registreren, aanmelden verzendingen
etc.
Het mee verbeteren van ons magazijn

Wij vragen:






Je bent minimaal 18 jaar jong
Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
Je volgt een logistieke opleiding
Je hebt kennis inzake magazijnwerking
Je woont op maximaal 30 minuten reistijd van ons bedrijf

Wij bieden:





Een leuke stagevergoeding
Een dynamische werkplek, waarbij je verschillende onderdelen van het logistieke proces te
zien krijgt
Een fijne werksfeer met collega’s die je dagelijks aan het lachen maken, maar ook samen met
jou de schouders eronder zetten om successen te behalen
Maandelijks samen met je collega’s genieten van een lekkere en gezellige lunch

Ben je enthousiast geworden, stuur dan je CV met motivatie via e-mail: solliciteren@yartfactory.nl of
je kunt bellen met Patrick Vos, 0416-33 26 72
Voor meer informatie over ons bedrijf zie: www.yartfactory.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

