Vanwege ons naderend hoogseizoen zijn wij met spoed op zoek naar:

Balansmedewerkers/Inventarisatiemedewerkers,
bij voorkeur studenten en eindexamenleerlingen
Vertreklocatie Uden

Met name in de kerstvakantie hebben wij veel werk. Maar ook de maand januari is voor
ons nog topdrukte! Uiteraard is er ook de rest van het jaar volop werkgelegenheid.
Wij voeren al ruim 25 jaar voorraadinventarisaties uit bij diverse bedrijven zoals
supermarkten, bouwmarkten, kleding- en sportwinkels en drogisterijen.
Ons hoofdkantoor bevindt zich in Uden, tevens hebben we een vertreklocatie in Wijchen.
Als Balansmedewerker zorg je er voor dat je tijdig op de vertreklocatie aanwezig bent en
vanuit deze locatie vertrek je samen met een enthousiast en gemotiveerd team naar onze
klanten.
Wat ga je doen?
Jij scant met behulp van een handterminal de goederenvoorraden bij onze klanten en draagt
hiermee zorg voor een snelle en accurate telling van de producten.
Wat is jouw profiel?
Wij zoeken een Balansmedewerker die zich thuis voelt in een afwisselende werkomgeving
en vlot en secuur te werk gaat. Daarnaast is het voor jou geen probleem om vroeg te starten
of in de avonduren te werken. Door de flexibiliteit die wij bieden is deze functie met name
zeer geschikt voor studenten en eindexamenleerlingen. Zeker in de kerstvakantie en in de
maand januari kan volop gewerkt worden, maar uiteraard bieden wij ook daarna voldoende
werk. Middels onze online planning kun je zelf aangeven wanneer je beschikbaar bent.
Wat bieden wij?






Flexibiliteit: jij geeft aan wanneer je beschikbaar bent, wij plannen je in!
Uitstekend salaris.
Bij aanvang 0-uren contract.
Interne doorgroeimogelijkheden en 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 Uden” en wie weet word jij onze nieuwe collega!
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