NAVETTO ZOEKT EEN
MAGAZIJNMEDEWERKER
MET ZONNIGE INSTELLING

Steeds meer consumenten en bedrijven ontdekken het voordeel van een

Wat je te doen krijgt is afwisselend werk. Komt er een order

eigen ‘energiebedrijf’: zonnepanelen op het dak. Bij die energietransitie

binnen, dan verzamel je alle bestelde producten en zet je

helpt Navetto. Met een compleet assortiment maken we het installateurs

alles netjes verpakt klaar voor transport. Ondertussen heb je

eenvoudig om de juiste oplossing te leveren. Niet alleen met

de order ook al in het systeem ingeboekt. Je assisteert bij het

pv-panelen, maar ook met omvormers, montagesystemen en meer. En

laden en lossen van vrachtwagens en containers.

vooral met onze kennis. Die aanpak werkt. Daarom groeien we hard.

Druk of niet, het magazijn ziet er altijd

Hoog tijd voor een magazijnmedewerker erbij.

opgeruimd en netjes uit. Je kunt rekenen op collega’s die

Kom jij ons team versterken?

net als jij een zonnige instelling hebben: aanpakken is voor
jou geen probleem, meedenken of dingen beter of slimmer
kunnen doe je standaard.

Hoe ziet de ideale magazijnmedewerker eruit?

En wat mag je van ons verwachten?

• Ervaren. Je hebt minstens 2 jaar ervaring in een vergelijkbare

Vrijheid. Zelfstandigheid. Verantwoordelijkheid. Je gaat aan de

functie. Mooi meegenomen als je een certificaat voor een

slag in een groeiend team dat overloopt van de ambitie en

heftruck of reachtruck hebt.
• Collegiaal. Het is prima samenwerken met jou. Je gaat makkelijk

het enthousiasme. Informeel, slagvaardig en ondernemend.
Oh ja, en voor niets gaat de zon op weten wij als geen ander.

met mensen om.

Reken daarom op een stevige beloning in de vorm van primaire

• Energiek. Jij pakt aan, pakt in, regelt, assisteert, ruimt op en nog

en secundaire arbeidsvoorwaarden.

veel meer, zonder met je ogen te knipperen.
• Nauwkeurig. Met jou erbij gaat elke vracht correct de deur uit en
staat alles in het magazijn op z’n plek.

Solliciteren of meer informatie?
Stuur je sollicitatie naar Eddy@navetto.nl. Bel 085-7737725 en

• Flexibel. Normaal gesproken werk je van acht tot vijf. Maar je vindt

vraag naar Eddy van Dijk.

het geen probleem als het (in de toekomst) ook weleens andere
tijden zijn.
• Nieuwsgierig. Eigenlijk ben je best wel benieuwd wat er allemaal
gebeurt op het gebied van duurzaamheid, zoals zonnepanelen.
• Gedreven. Je vindt het leuk om een succesvol team nog succesvoller te maken en je ziet meteen waar ons logistieke
proces beter kan.
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