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WIE ZIJN WIJ?
Summery Cosmedical Group is een jong, ambitieus, dynamisch en professioneel bedrijf in de cosmeticabranche! Onder ons label
vallen onze merken IK Skin Perfection, Cenzaa Nederland en Extenso Skincare. Als magazijnmedewerker verblijd je iedere dag onze
klanten, huidinstituten en schoonheidssalons, met hun pakket dat met aandacht is samengesteld en voelt als een cadeautje! Een
dynamische baan binnen een organisatie met een familiecultuur en een club van 45 zeer gepassioneerde collega’s.

WAT GA JE DOEN?
Als magazijnmedewerker ben je werkzaam op onze locatie in
Rijssen waar je werkt in een magazijn van ca. 450 vierkante meter. Doordat wij een dynamische en groeiende organisatie zijn,
hebben wij in Rijssen en geheel nieuw, logistiek center neergezet. Je bent o.a. verantwoordelijk voor het verwerken van de
inkomende goederenstroom, het lossen van vrachtwagens en
het controleren van inkomende goederen aan de hand van pakbonnen. Dagelijks houd je je bezig met de orders die door onze
klanten worden geplaatst. Je verzamelt de hoogwaardige producten en controleert de gepakte bestellingen die je vervolgens

met zorg verzendklaar maakt. Het up-to-date houden van de
voorraad zoals het verrichten van periodieke tellingen, behoren
ook tot het takenpakket. Jij bent oplossingsgericht en enthousiast. Je ziet werkzaamheden liggen en staat niet graag stil! Jij
kan met de computer overweg zodat je zelfstandig pakbonnen
en verzendstickers kan verwerken en je grip houdt op de voorraad. Onderhoudswerkzaamheden, zoals het schoonhouden
van de werkomgeving, het onderhouden van materiaal en het
signaleren van gebreken zijn voor jou als magazijnmedewerker
vanzelfsprekend.

WAT NEEM JE MEE?

WIE BEN JE?
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Mbo werk- en denkniveau, een afgeronde logistieke
opleiding is een pré
Ruime werkervaring in een soortgelijke functie
Ruime ervaring met logistieke processen in een middenen kleinbedrijf
Ervaring met MS Office, kennis van Exact is een pré
Je beheerst de Nederlandse taal vloeiend in woord
en geschrift
Je bent 24 – 40 uur per week beschikbaar
Je bent woonachtig in de omgeving van Rijssen
Je bent in het bezit van rijbewijs B

•
•
•
•

Je kunt uitstekend zelfstandig werken, maar bent ook
een echte teamplayer
Je communiceert makkelijk met collega’s in het magazijn
en op andere afdelingen
Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel
en kan goed prioriteiten stellen
Je weet van aanpakken en werkt uitermate nauwkeurig
en gestructureerd
Je denkt graag mee in verbeter- en veranderprocessen

ZOEKEN WIJ JOU?
We zien graag je reactie tegemoet. Stuur jouw persoonlijke verhaal en CV met foto naar info@summery.nl t.a.v. afdeling
Personeelszaken. Wie weet werken we binnenkort lang en gelukkig samen…
Heb jij onze bedrijfsfilm al gezien? Werken bij Summery, dat wil je!

KLIK HIER VOOR ONZE BEDRIJFSFILM

Summery Cosmedical Group
t.a.v. afdeling Personeelszaken

Bokdamsweg 1
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