
Hé toekomstige magazijnmedewerker/ orderpicker!
Ben jij iemand die graag zijn handen uit de mouwen steekt? Zit je nog op school, ben je 
wisselend beschikbaar en op zoek naar een leuke bijbaan? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Voor onze hoofdvestiging in Rotterdam zij wij op zoek naar studenten voor de functie magazijnmedewerker/ orderpicker. 

Wie zijn wij?

Wij zijn een snel groeiende verfgroothandel in Zuid-Holland die dagelijks met passie het vakmanschap koestert. 
Met 17 verkooppunten en ruim 80 collega’s leveren wij onze producten elke dag aan meer dan 4.000 professionele 
schildersbedrijven. 

Wat ga jij doen? 

Je start met het klaarzetten van de orders samen met jouw collega’s van het magazijn, de kleurmakerij en de chauffeurs. 
Ook kan het zijn dat binnen gekomen goederen opgeruimd moeten worden. Daarnaast vind je het belangrijk dat het 
magazijn er tip top uitziet en ben je altijd bezig met de orde en netheid. De werktijden zijn gebaseerd op wisselende 
diensten, worden in overleg bepaald en vinden plaats binnen het tijdsbestek van 6:00 tot 20:00 uur. Gedurende jouw 
werkzaamheden heb jij de volgende taken en verantwoordelijkheden:

• Ontvangst goederen aan de hand van binnenkomende orders

• Orders verwerken bij leveringen en ontvangst in het warehousemanagementsysteem

• Orders verzend klaar maken voor in- en extern transport

• Opslag goederen

• Orderpicken

• Zorgdragen voor de orde en netheid in het magazijn

Wie ben jij?

• Je bent (dagelijks) beschikbaar van 06.00 – 20:00 uur

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

• Je bent een teamplayer

• Je neemt zelf initiatief door werkzaamheden op te pakken

• Je bent bereid om te leren en jezelf te ontwikkelen

• Woonachtig in regio Rotterdam

Wat bieden wij jou?

• Een leuke bijbaan met een informele en gezellige werksfeer

• Eigen verantwoordelijkheid en je gaat zelfstandig aan de slag

• Zie jij een toekomst voor jezelf binnen ons bedrijf? Dan bieden wij diverse

doorgroeimogelijkheden

Interesse?

Stuur dan je motivatie + CV naar vacature@simonisverf.nl. 
Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie? Bel dan met Danny Riesmeijer, 
Operationeel Manager, via 06 51 18 79 15


