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Medewerker Distributie Autobanden

Standplaats
Moerdijk

Omschrijving
De opdrachtgever omschrijft zichzelf als volgt:
Als het gaat om banden dan is onze opdrachtgever DE leverancier. Zij bieden
hun relaties topkwaliteit, de beste service, kennis en vakmanschap. Met de
indrukwekkende voorraad van alle A-merken en een aantal geselecteerde private
labels en exclusieve Brands zijn zij Europa’s grootste import- en exportbedrijf op
het gebied van autobanden.
Zij beschikken in het Rotterdamse havengebied over een aantal distributie centra
waar de geïmporteerde autobanden worden gelost, en opgeslagen. De uitlevering
naar de klanten gebeurt vanuit de Order Distributie Centra, daar worden orders
geselecteerd en klaar gemaakt voor verzending naar de klanten. Dat is soms
fijnmazige distributie (enkele sets banden), anderzijds grote orders (complete
trailers) voor autofabrikanten en wederverkopers.

Datum publicatie
15 februari 2019

Om invulling te geven aan de nieuwe participatiewet heeft onze opdrachtgever
ons verzocht om een deel van de bezetting op de werkvloer te organiseren met
mensen die onder deze wetgeving vallen. Wij gaan op korte termijn van start met
een project waarin mensen met de genoemde achtergrond op en begeleid
worden naar een betaalde baan binnen de organisatie van de opdrachtgever.
Wat houdt het takenpakket in:
• Het lossen en laden van autobanden;
• Zorgdragen voor een schoon en opgeruimd veilig magazijn;
• Meedenken en iets doen voor verbeteringen in het logistieke proces;
• Verantwoord omgaan met het materiaal en materieel;
• Er wordt gewerkt met barcode scanners en order verzameltrucks.
Wat vragen we van je
• Ervaring is niet belangrijk, enthousiasme wel;
• Gevoel met de logistiek en transport sector;
• Flexibele instelling;
• Fysiek sterk en in goede conditie;
Wat bieden we jullie,
• Een periode van twee maanden waarin je begeleid en ondersteunt wordt voor
het invullen van de functie,
• Het vervoer naar en van het werk wordt zo efficiënt mogelijk voor jullie
geregeld,
• De garantie op een baan bij het goed doorlopen van het begeleidingstraject,
• De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen tot hef- of reachtruck chauffeur.
Heb je geen vervoer? Wij kijken met jou naar een oplossing!
Mocht jij of jouw begeleider geïnteresseerd zijn in deze vacature, of wil je meer
informatie, neem gerust (vrijblijvend) contact met ons op.
Elco Gravesteijn; elco.gravesteijn@workatprogress.nl
André Bouwkamp; andre.bouwkamp@workatprogress.nl
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