Warehouse Medewerker
32-40 uur
Moordrecht
Over de Functie
De rol van Warehouse Medewerker is een diverse en actieve rol waar de nodige energie essentieel is. Je bent
verantwoordelijk voor het magazijn en alles wat er in- en uitkomt. Je zal voorraden controleren en aanvullen,
het magazijn schoonhouden, orders picken, goederen controleren en opruimen en de auto’s in- en uitladen.
Verder verzorg je de administratieve afwikkeling van het in en uitboeken van de goederen in ons systeem. Als
Warehouse Medewerker heb jij dus een onmisbare rol in het logistieke proces van Geomil. Waarbij geen een
dag hetzelfde is.
Functie-eisen
• MBO/VMBO werk- en denkniveau;
• In bezit van geldig (vork)heftruck certificaat;
• Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie en omgeving;
• Kennis van en inzicht in logistieke processen;
• Kennis van techniek;
• Kennis van milieu- en veiligheidseisen, is een pré.
Het Profiel
Onze organisatie heeft de ambitie om wereldwijd koploper te zijn. Hierbij passen energieke, ondernemende
mensen met inzicht, focus op kwaliteit en samenwerking.
Je voelt je thuis in een dynamische informele omgeving en kan snel schakelen met oog voor kwaliteit.
Over Geomil Equipment BV
Geomil Equipment heeft al ruim 80 jaar ervaring in het ontwikkelen, ontwerpen en vervaardigen van
technologie en apparatuur voor bodemonderzoek met de nadruk op Cone Penetration Test (CPT) techniek.
Geomil Equipment is een wereldwijd opererend bedrijf met opdrachtgevers in de onshore, nearshore en
offshore sector. Geomil Equipment biedt een grote diversiteit aan producten: van hoge precisie
meetinstrumenten, data acquisitie en software toepassingen tot lichtgewicht mobiele apparatuur en zware
CPT-voertuigen.
Arbeidsvoorwaarden
We willen voorop blijven lopen in wat we doen. We zoeken collega’s die onze teams daarbij willen versterken.
Werken bij Geomil Equipment betekent werken in een dynamische en internationale omgeving waarbij je kunt
rekenen op een marktconform salaris wat aansluit bij je ervaring en zwaarte van de functie. Ontwikkelen
vinden we belangrijk en daarom bieden we medewerkers alle ruimte om je verder te ontwikkelen.
Sollicitatieprocedure
Heb je vragen of wil je direct solliciteren neem contact op met Valerie Visker (HR-Advisor) via hr@geomil.com of
0172-427800.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

