Allround Magazijnmedewerker (8-40 uur)
Parttime/fulltime, tijdelijk.

WoonWijzerWinkel (WWW) is (wegens uitbreiding) per direct op zoek naar versterking van
haar team (bestaande uit voornamelijk studenten) in de vorm van een Allround Magazijnmedewerker.
Wij zoeken een enthousiaste collega, die in ons sterk groeiende bedrijf, ons kan ondersteunen in deze
functie. Heb jij een tussenjaar van je studie en wil je graag lekker bijverdienen? Steek je graag de handen
uit de mouwen, werk je nauwkeurig en werk je graag in een enthousiast jong team? Dan hebben wij dé
baan voor jou!
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het verzendklaar maken van de webshopbestellingen, vanaf
pakbon totdat deze de deur uitgaan. Jij zorgt ervoor dat de juiste artikelen ingepakt worden, de juiste
folders erbij gedaan worden en dat de dozen netjes en juist geadresseerd kunnen worden verzonden.
Groei jij met ons mee en voldoe jij aan onderstaand profiel? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Hiervoor zoeken wij collega's die:
•
•
•
•
•
•
•

Functioneren op MBO/HBO niveau (voorkeur student). Afgeronde opleiding op dit niveau is een eis.
Ervaring hebben met logistiek en/of administratie is een pré
Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
Je werkt nauwkeurig en bent stressbestendig
Je bent een teamplayer maar je kunt ook heel goed zelfstandig je werkzaamheden uitvoeren
Je bent proactief, kunt goed overzicht bewaken en je hebt geen moeite om te schakelen tussen taken
Je hebt werkervaring in een soortgelijke functie

Wie zijn wij?
ICDuBo (Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen) is een B2B netwerkorganisatie die met ca. 150 deelnemende bedrijven
het nagenoeg volledige aanbod aan duurzame oplossingen toont, in een zeer inspirerende hal van 2.500 m2 op de RDM
Campus in Rotterdam. In deze hal worden door de deelnemers, onszelf en derden dagelijks evenementen georganiseerd,
rondleidingen gegeven en bezoekers ontvangen.
WoonWijzerWinkel (WWW) is het regionale Energieloket dat voor 25 gemeenten in de regio Rijnmond en Haaglanden
werkzaam is en haar focus heeft op het verduurzamen van particulier woningbezit en VvE’s in die gemeenten. Naast een
digitaal loket is deze WoonWijzerWinkel fysiek gehuisvest in ICDuBo en werken beide organisaties nauw met elkaar samen.
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Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•
•

Een gezellig, informeel jong team
De mogelijkheid om je te ontwikkelen
Een fulltime functie
Een diverse functie met veel ruimte voor eigen inbreng
Een prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
Soort dienstverband: Fulltime, Bepaalde tijd
Parttime uren: 16-40 per week

Soort dienstverband: Fulltime, Parttime, Tijdelijk, Onbepaalde tijd

Help jij ons mee bouwen aan een duurzame toekomst?
Dan is deze dynamische functie binnen een sterk groeiende organisatie met veel ontwikkelingsmogelijkheden de perfecte
uitdaging voor jou!
Neem dan vandaag nog contact met Carlien op via hr@woonwijzerwinkel.nl of bel 010-7470147 / 06-22451820.
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