Kom bij ons werken!
Wij zijn op zoek naar een:
Logistics Employee (1,0 FTE)
Wie zijn wij?

Bij Regout Balance Systems B.V. in Maastricht produceren wij hoogwaardige verticale hoogteverstellingen voor
de professionele Audio Visual (AV) markt. We zijn een jong, dynamisch bedrijf binnen de Regout Group en
kennen een snelle groei dankzij deze waardevolle toevoeging aan interactieve flatpanel displays, wereldwijd een
veelgevraagde oplossing in de educatie markt. Regout heeft een rijke historie als bedrijf en is door kennis, kunde
en innovatie te omarmen in staat nieuwe kansen te benutten en flexibel mee te bewegen in de dynamiek van de
behoeften van onze samenwerkings- en distributiepartners. Dankzij onze proactieve aanpak, korte lijnen en een
uitgebreid partner netwerk van OEM-ers, Distributeurs en Resellers zijn wij inmiddels in meer dan 20 landen
wereldwijd succesvol met onze productlijnen BalanceBox® en e·Box® en accessoires.
Voel jij je thuis in een snel ontwikkelende kleine internationale organisatie? Wil jij graag het verschil maken en
merken dat jouw werk een wezenlijke bijdrage levert? Steek je graag de handen uit de mouwen? En werk je
graag samen met een groep gedreven professionals? Dan ben jij wellicht onze nieuwe logistiek medewerker!

Wat is jouw DNA?

Hoe ziet je dag eruit?

Je hebt affiniteit en ervaring met logistieke
processen en werkzaamheden;

Je laadt en lost vrachtwagens met behulp van
een reachtruck/ palletwagen;

Je neemt verantwoordelijkheid in het goed laten
verlopen van de inkomende en uitgaande
goederen;

Je controleert inkomende en uitgaande
materialen, onderdelen, transportschade,
kwaliteit en identificatie (zoals nummering,
labelen, etikettering);

Je bent communicatief sterk en een teamplayer;

Je neemt de voorraden op en signaleert
wanneer minimum voorraden bereikt worden;
Je registreert inkomende en uitgaande goederen
in het ERP-systeem en verwerkt pakbonnen;

Je hebt een hef- en reachtruckrijbewijs.
Je maakt douane documenten op voor export
orders;
Je draagt zorg voor goed gebruik en controle op
juiste werking van de aanwezige hulpmiddelen
zoals wikkelmachine en reachtrucks.

Wat bieden wij?
Een uitdagende job, die heel flexibel ingevuld kan worden
Een prettige werkomgeving in een solide bedrijf met een open cultuur en betrokken medewerkers
Marktconforme arbeidsvoorwaarden
Wij stimuleren verdere interne of externe opleidingen

Interesse? Reageer dan via onderstaande contactgegevens!
Neem voor meer informatie contact op onze HR-afdeling (+31 (0)43 3516666).
Stuur je motivatiebrief inclusief CV naar jobs@thomasregout.com

