Heeft een magazijn geen verrassingen voor jou en weet jij de interne goederenstroom in goede banen te leiden?
Ben jij op zoek naar een Christelijke werkgever die sociaal is en samenwerken hoog in het vaandel heeft staan?
Dan zijn wij op zoek naar jou in de rol van:

Meewerkend voorman logistiek/magazijn
Als meewerkend vooman ben jij binnen het magazijn en de logistiek eindverantwoordelijk voor een efficiënt en
soepel verloop van de goederenstroom van CYAN Kringloop – instroom, sorteren, opslag, plaatsing in de winkel
en vervoer naar klanten. En door de juiste prijsstelling van producten. In deze rol werk je samen met een
enthousiast team bestaande uit vaste collega’s, vrijwilligers en mensen met een achterstand tot de
arbeidsmarkt.
Jouw werkzaamheden:
- Jij ziet erop toe dat de volgende onderdelen van de goederenstroom goed verlopen, en waar nodig
meewerken
o In ontvangst nemen van goederen van klanten
o Vervoer van goederen van en naar de winkel en opslag van goederen - via bijvoorbeeld het
afgiftepunt, aangeboden inboedels, ingekochte partijen
o Sorteren van de binnenkomende goederenstroom op verkoopbaarheid
o Afvoeren van de niet verkoopbare spullen
o Opslag van de verkoopbare goederen ten behoeve van de bevoorrading van de winkel
o Plaatsing van de producten in de winkel (in overleg met de Bedrijfsleider)
- Jij zorgt voor het vaststellen van een juist prijsniveau van de producten en toezien op het prijzen van de
goederen
- Jij geeft leiding aan medewerkers en vrijwilligers die de taken van chauffeur/bijrijder, magazijn
medewerker en sorteerder hebben
- Jij zorgt voor een prettig werksfeer waarin veiligheid, klantvriendelijkheid en persoonlijke ontwikkeling
centraal staan
- Jij bent, bij afwezigheid van de bedrijfsleider, aanspreekpunt voor de gehele winkel
Wij vragen:
- Jij hebt relevante werkervaring in een magazijn en/of als leidinggevende;
- Jij hebt ervaring met leidinggeven en aansturen van vrijwilligers, mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt en cliënten in dagbesteding;
- Jij hebt commercieel inzicht (ervaring in een winkel of kringloop is een pre);
- Jij bent in staat de visie van Teen Challenge uit te dragen naar onze klanten en leveranciers;
- Jij bent communicatief vaardig;
- Jij bent fysiek in staat tot het verrichten van lichamelijk werk;
- Jij bent in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs (vrachtwagen rijbewijs C met code 95 en
heftruck certificaat is een pre).
Wij bieden:
CYAN Kringloop biedt jou een uitdagende en afwisselende baan. Naast een leuk team bieden wij je de
mogelijkheid om mee te bouwen aan een groeiende winkel. Dit alles natuurlijk samen met een passend salaris
(boven cao) en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren:
Is deze functie jouw op het lijf geschreven? Mail dan snel jouw cv naar Lisette Kruk (bedrijfsleider) op
info@cyankringloop.nl dan spreken wij elkaar snel! Voor vragen kan je ook bellen met Lisette op
telefoonnummer 085-488 1480.

