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

BALANSMEDEWERKERS/INVENTARISATIEMEDEWERKERS
Standplaats/Vertreklocatie Groningen
Zoek jij een leuke, afwisselende en flexibele bijbaan naast je studie waarbij je zelf bepaalt wanneer
je werkt? Lees dan snel verder!
Wat ga je doen?
Je verzamelt op onze vertreklocatie in Groningen. Samen met je collega’s wordt je naar de winkel
gebracht waar de telling plaats gaat vinden. Omdat we in heel Nederland zitten en klanten hebben in
verschillende branches kom je telkens op verschillende plekken bij verschillende bedrijven.
Samen met je team ga je voorraden scannen. Dit doe je met moderne en snelle handterminals.
Als alles in de winkel geteld is stap je samen met je team weer in de auto en brengen we je weer
terug naar de vertreklocatie in Groningen.
Wie ben jij?
 Je voelt je thuis in afwisselende werkomgevingen
 Je werkt vlot en nauwkeurig
 Je hebt er geen probleem mee om vroeg te starten of laat in de avonduren te werken
 Je bent regelmatig in het weekend beschikbaar
Wat bieden wij?
 Uitstekend salaris
 De mogelijkheid om veel uren te werken
 Flexibiliteit: jij geeft online aan wanneer je beschikbaar bent, wij plannen je in
 Bij aanvang een 0-uren oproepcontract
 Mogelijkheid voor vaste uren voor de toekomst
 Enthousiaste collega’s en een prettige werksfeer
Salarisschaal
Leeftijd

16 jaar

17 jaar

18 jaar

19 jaar

20 jaar

21 jaar

22 jaar en
ouder

Bruto
uurloon

€ 6,00

€ 6,50

€ 7,50

€ 8,00

€ 8,50

€ 9,00

€ 10,50

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 in Nijmegen.
We werken in dynamische Travel Teams die enthousiast en sterk gemotiveerd zijn en waarbij
kwaliteit voorop staat!
Interesse?
Reageer dan snel met je motivatie en cv!

