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Race Winning Brands, gevestigd in Nieuw Vennep, is een organisatie die zich richt op de
productie en levering van onderdelen voor de automotive en powersports markt. Onderdelen die
bedoeld zijn om het motorvermogen te optimaliseren, denk hierbij aan zuigers, cilinderkoppen,
krukassen, drijfstangen, koppelingen en andere zaken die de motorprestatie verbetert. Wij leveren
door heel Europa en gedeeltelijk in de VS. Daar staat ook ons moederbedrijf. We werken met bijna
30 collega’s. De sfeer in onze organisatie wordt gekenmerkt door de volgende kernwaarden: we
werken met passie voor onze klanten en waar zij voor staan, we zijn innovatief en denken mee
over ontwikkelingen, kwalitatieve toepassingen en verbeteringen en we zijn betrokken bij alles
wat we doen en in de onderlinge samenwerking met collega’s.
Wil je ook onderdeel zijn van ons ‘winning’-team?
Dan hebben wij mogelijk een mooie functie voor jou.
Wij zoeken een

MAGAZIJN MEDEWERKER

die ook onder hoge tijdsdruk rustig en secuur blijft werken
Wat ga je bij ons doen?
•
Ompakken en verpakken van artikelen
•
Maken en samenstellen van kits
•
Orders picken en verpakken
•
Klaarmaken van dealerzendingen volgens dealervoorwaarden
•
Binnenkomende zendingen controleren op kwaliteit en kwantiteit
•
Regelen van zendingen in binnen- en naar buitenland
•
Calculeren van de vracht
•
Schappen bijvullen
•
Controleren en tellingen uitvoeren van de voorraad
Wat neem jij mee voor deze functie?
•
Je werkt netjes en in stevig tempo
•
Je bent een vriendelijke persoonlijkheid en bereid tot helpen waar nodig
•
40 uur beschikbaar
•
Het is een prė als je al ervaring in een vergelijkbare functie hebt opgedaan
•
en je veilig kunt werken met een reachtruck (certificaat)
Wil je reageren? Graag!
Reageer via de sollicitatiebutton op onze jobsite Race Winning Brands Europe jobsite
Of stuur je CV en motivatiebrief direct naar Irene (Human Resources) via
ivandenberg@rwbteam.eu.
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