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Vacature magazijn medewerker
Bedrijf
Bij het horen van de firma naam PVS nv zal er bij velen misschien niet meteen een belletje rinkelen. Maar
op de internationale audio markt heeft deze firma zijn vaste waarde al meer dan 30 jaar bewezen. De firma
is over de loop van deze jaren gegroeid van winkel tot groothandel en van groothandel tot fabrikant en
oprichter van de merken AUDAC, Caymon en Procab.

Functie
U verzorgt zowel zelfstandig als in teamverband de inbound en outbound van de firma. Dit doet u samen
met drie collega’s waar u nauw mee samenwerkt.

Vereisten
U heeft goede kennis van Nederlands.
U beschikt over een heftruck/reachtruck attest, of heeft geen bezwaar om dit meteen te behalen.
U heeft minimum 2 jaar relevante ervaring in een logistieke functie.
U bent goed met de meeste computerprogramma’s zoals Word, Excel, Windows, PowerPoint, Acces, kennis
van Navision is een pluspunt.
U bent stressbestendig, flexibel, communicatief en kunt autonoom werken.
U getuigt van goede teamspirit.
U werkt ordelijk, precies en beschikt over goede organisatorische eigenschappen.
U pakt problemen correct/oplossend aan in geval deze zich voordoen.

Taken
Het efficiënt lossen van zeecontainers.
Pickings uitvoeren op lopende orders.
Het natellen van klaarstaande orders van collega’s
Het wegen, labelen en verpakken van orders.
Orders laden samen met de transporteur.
Meedenken over organisatorische verbeteringen.
Het netjes houden van alle magazijn faciliteiten en machines.
Stock tellingen uitvoeren
Mee assisteren met kwaliteitscontroles.

Tewerkstelling
U wordt ingeschakeld in een jong en dynamisch team van 45 personen waar u een eigen
verantwoordelijkheid dient op te nemen. De werktijden zijn van 08.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 en
op vrijdag tot 15.00. U wordt tewerkgesteld in onze kantoren in de Veldstraat te Hasselt.
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Sollicitatie
U stuurt u CV via post of e-mail naar:
Tom Van de Sande
Veldstraat 99
3500 Hasselt
tom@pvs4you.com

