Hitachi Transport System Europe (HTSE) is een Japanse internationale logistieke dienstverlener (3PL)
die samen met haar klanten nadenkt over een passende logistieke oplossing. Mede door innovatieve
oplossingen en maatwerk biedt HTSE vanuit haar Europese vestigingen een uitgebreid dienstenpakket
met een wereldwijde dekking. Uiteenlopende bedrijven maken inmiddels gebruik van onze diensten die
we met kwaliteit en een persoonlijke service leveren.
We zijn als bedrijf volop in ontwikkeling en onze warehouse-business breidt snel verder uit. Daarom zijn
wij met spoed op zoek naar kandidaten die enthousiast zijn om als

Warehouse Assistant (fulltime/parttime)
ons team in Waardenburg en/of Hedel te komen versterken.
Ook vakantiewerkers zijn bij ons van harte welkom!
De functie:
Als Warehouse Assistant verricht je in teamverband alle voorkomende logistieke activiteiten:
•
•
•
•
•
•

Laden en lossen
Controleren en uitpakken
Orders picken (handmatig en/of met reachtruck; eventueel spraakgestuurd)
Inpakken en verzendklaar maken
Opslaan in het Warehouse (handmatig en/of met reachtruck)
Voor de vestiging Hedel zoeken wij kandidaten met reachtruck ervaring / certificaat

Soms verwerk je ordergegevens in het WMS en help je mee aan het uitvoeren van periodieke
voorraadtellingen.
Jouw profiel:
Je vindt het leuk om allround inzetbaar te zijn en bent een echte ‘aanpakker’. Je hebt een positieve
persoonlijkheid, je bent collegiaal, nauwkeurig, betrouwbaar en wat werkdruk kun je prima handelen. Je
bent in staat om fysieke arbeid te verrichten en bereid om soms over te werken. Het aanvragen van een
verklaring omtrent het gedrag (VOG) is onderdeel van de procedure.
Je spreekt Nederlands en/of Engels.
Wij bieden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Overwerk door de week: 150%
Op zaterdag en zondag krijg je zelfs dubbel betaald (200%)
De mogelijkheid om overwerk als tijd-voor-tijd te boeken
31 vakantiedagen
Reiskostenvergoeding
Pensioenregeling
We werken met diverse roosters (2 diensten: 08:30-17:00 en 10:30-19:00)
Aandacht om jezelf te kunnen ontwikkelen
Salaris: afhankelijk van leeftijd en ervaring

Stuur je cv en sollicitatiebrief naar: hr@hitachitransport-eu.com

