
Magazijnmedewerker
Samen met je collega’s sta je in voor een vlotte productflow van de binnenkomende goederen. Hiervoor 
sta je in nauw contact met de afdeling aankoop, maar ook de afdeling HVAC & Sanitair. 
Je controleert de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde goederen en legt het benodigde materiaal 
voor je collega’s klaar tegen de volgende werkdag.

Je controleert en sorteert het materiaal dat terugkomt van onze werven en zorgt ervoor dat het magazijn 
altijd tip top aangevuld is en er goed georganiseerd bij ligt.
Je ziet constant verbetering en stelt jezelf heldere en realistische doelen.
Dankzij je basiskennis IT staat je administratie altijd op punt.

Je 
troeven

De 
return

• Je bent hands-on.
• Ervaring in een logistieke omgeving is een pluspunt.
• In je portefeuille zit niet alleen een rijbewijs B maar ook een  
 heftruckattest.
• Je bent een echte teamplayer, maar werkt graag zelfstandig.
• Je bent communicatief sterk en je werkt zeer nauwkeurig.
• Je hebt ten allen tijde oog voor netheid en het leveren van   
 topkwaliteit.

•  Een uitdagende en aantrekkelijke job met verantwoordelijkheid in een  
 no-nonsense omgeving waar initiatief sterk geapprecieerd wordt.
•  Een contract van onbepaalde duur en een competitief loonpakket   
 aangevuld met extralegale voordelen.
•  32 dagen verlof.
•  De kans om deel uit te maken van een sterk groeiend familiebedrijf waar  
 er een collegiale, mensgerichte sfeer en bedrijfscultuur heerst.
•  Een op maat gemaakt opleidingsprogramma dat je klaarstoomt om te  
 groeien binnen SIX. 
•  Toffe collega’s die jou met raad en daad bijstaan.
•  Een jaarlijkse teambuilding en zomer- en winterevent.
•  Op tijd en stond een oprecht compliment en een high five voor jouw inzet.

Werken als magazijnmedewerker?
Solliciteer nu.

Meer weten? Bel ons op 051 33 10 33, mail naar jobs@six.be of surf naar jobs.six.be
Sara geeft je graag meer uitleg.


