Per direct zijn wij op zoek naar een:

Balansmedewerker/Inventarisatiemedewerker
Voor vaste uren voor onze vertreklocatie in Nijmegen
Weet jij van aanpakken en voel jij je helemaal thuis in een jong en dynamisch team?
Ben jij vlot maar ook uiterst secuur in je werk? 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
waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat.
Wat ga je doen?
Samen met je team vertrek je vanuit onze opstaplocatie in Nijmegen naar onze klant. Jij
scant met behulp van een moderne en snelle handterminal de goederenvoorraden bij onze
klanten en draagt hiermee zorg voor een snelle en accurate telling van de voorraad.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een voorraadteller die zich thuis voelt in een afwisselende werkomgeving en
zowel vlot als uiterst secuur en serieus te werk gaat. Daarnaast is het voor jou geen
probleem om vroeg te starten of in de avonduren te werken.
Wat is jouw profiel?
• Relevante opleiding en/of werkervaring
• Supermarkt- en/of magazijnervaring, of grote affiniteit met Retail
• Enthousiaste en energieke persoonlijkheid
• Stressbestendig
• Goede communicatieve vaardigheden
• Je bent flexibel beschikbaar en je vindt het geen probleem om in het weekend te
werken.
• Je vindt het geen probleem om ’s avonds te werken of vroeg te beginnen
• Reizen is voor jou geen belemmering
• Je bent gestructureerd, planmatig en nauwkeurig
• Je bent vlot, serieus en accuraat in je werkzaamheden
• In bezit van rijbewijs B
Wat bieden wij?
• Salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Contract voor 24-36 uur
• Interne doorgroeimogelijkheden naar functie van Teamleider/Supervisor
• Uiteraard ga je aan de slag binnen een jong, gedreven en natuurlijk gezellig team!
Herken jij jezelf in het door ons geschetste profiel? Stuur dan jouw motivatiebrief en CV snel
naar B. Ariëns, HR-medewerker via bariens@crito.info onder vermelding van
“Balansmedewerker Vaste Uren” en wie weet word jij onze nieuwe collega!
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