Ter uitbreiding van ons enthousiaste Travel Team in Groningen, zijn wij op zoek naar:

BALANSMEDEWERKER/INVENTARISATIEMEDEWERKER
Standplaats/Vertreklocatie Groningen

Ben jij naast je studie op zoek naar een leuke en flexibele bijbaan? Hou je van afwisseling? En wil je
zelf bepalen wanneer je werkt? Lees dan snel verder!

Wie zijn wij?
Wij voeren al bijna 30 jaar voorraadinventarisaties uit bij diverse (internationale) bedrijven zoals
supermarkten, bouwmarkten, kleding- en sportzaken en drogisterijen. Ons bedrijf heeft een uitgebreide en
diepgaande kennis op het gebied van productinventarisatie in diverse branches. Ons hoofdkantoor bevindt
zich in Uden, daarnaast hebben we een vestiging in Groningen en een extra vertreklocatie in Nijmegen. We
werken in dynamische Travel Teams die enthousiast en sterk gemotiveerd zijn en waarbij kwaliteit voorop
staat!
Wat ga je doen?
Als voorraadteller zorg je er voor dat je tijdig op de vertreklocatie in Groningen aanwezig bent en vanuit
deze locatie vertrek je samen met je team naar onze klanten. Jij scant met behulp van een moderne en
snelle handterminal de producten bij onze klanten en draagt hiermee zorg voor een snelle en accurate
telling van de voorraad.
Wat is jouw profiel?
Wij zoeken balansmedewerkers die zich thuis voelen in een afwisselende werkomgeving en vlot en secuur
te werk gaan. Daarnaast is het voor jou geen probleem om vroeg te starten of in de avonduren te werken.
Tevens ben je regelmatig in het weekend beschikbaar. Door de flexibiliteit die wij bieden is deze functie
met name zeer geschikt voor studenten en eindexamenleerlingen. Middels onze online planning kun je zelf
aangeven wanneer je kunt werken, wel verwachten wij dat je ook in de weekenden regelmatig beschikbaar
bent.
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Wat bieden wij?
• Flexibiliteit: jij geeft aan wanneer je beschikbaar bent, wij plannen je in.
• Uitstekend salaris.
• Bij aanvang 0-uren oproep contract.
• Mogelijkheid voor vaste uren voor de toekomst.
• Natuurlijk bieden wij een prettige werksfeer.
Herken jij jezelf in het door ons geschetste profiel?
Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar werkenbij@crito.info onder vermelding van “Balansmedewerker
Groningen” en wie weet word jij onze nieuwe collega!
Crito B.V. Balans- en adviesbureau
Neutronenlaan 52
5405 NH Uden
www.crito.info

