Logistiek medewerker
We hebben nog meer handen en vakmensen nodig en daarom zijn wij op zoek naar een logistiek medewerker.
In onze magazijn zoeken we iemand die een uitvoerende en organiserende functie vervult. Kun jij goed overzicht houden? We hebben veel materialen op voorraad om decor te kunnen bouwen en daarnaast beschikken
we ook over een grote hoeveelheid verhuurobjecten. Al deze spullen staan opgeslagen in onze loods in Nijmegen.
Je werkt samen met je collega logistiek medewerker en beide zijn jullie verantwoordelijk voor het logistieke
proces in onze loods. Dat houdt in:
Het systematisch ordenen van de loods
Het op orde stellen en houden van de grote hoeveelheid materialen
Het beheren van de voorraad
Gereedmaken van transport
Het laden en lossen van bussen en trailers
Kwaliteitscontrole bij terugkomst van materiaal
Gereedschappen keuren en beheren
Heb jij affiniteit met hout? We verwachten dat je een hands-on mentaliteit hebt, probleemoplossend handelt en
stressbestendig bent. Denk jij in verbeteringen? Wij willen ons magazijn optimaliseren en daarom is kennis van
logistieke processen een must.
Heb jij deze skills? Dan ben jij onze nieuwe collega!
Je hoeft nooit stil te zitten en geen dag is hetzelfde
Zoek je veel afwisseling? Behalve de afwisseling in de magazijntaken, zijn er volop mogelijkheden om ook
eens mee te gaan voor een afbouw van een evenement of mee te helpen aan een decorproject in de werkplaats.
Hoe ziet jouw toekomst eruit?
We gaan volgend jaar verhuizen naar een nieuw pand binnen een straal van 5 kilometer. Heb jij zin in een
uitdaging? Je levert een grote bijdrage voor de inrichting en verbetering van onze logistieke processen. Samen
gaan we een veelbelovende toekomst tegemoet.
Layhgo, al jaren een begrip in de evenementenbranche op het gebied van decorbouw. Door jarenlange ervaring binnen deze branche en onze passie voor decor en techniek, kunnen we elk podium vormgeven. Wil jij ook
werken in een creatieve omgeving en deel uitmaken van ons enthousiaste en gedreven team? Stuur je cv en
motivatiebrief naar marcia@layhgo.com.

