Als orderpicker / magazijn medewerker bij van de Wetering ben je een belangrijke schakel in het
versturen van onze producten. Jij zorgt ervoor dat onze producten in de juiste verpakking bij de klant
terecht komen!
Orderpicker / Magazijn medewerker (fulltime)
Je nieuwe werkgever
Metaalperswerk van de Wetering is al meer dan 100 jaar dé specialist in het ontwerpen, warmpersen
en verspanen van complexe producten, van kleine tot middelgrote series. We produceren deze unieke
producten zelf en denken actief mee in het creëren van oplossingen in koper, messing en aluminium.
Met een team van 25 gedreven en enthousiaste collega’s werk je samen aan een uniek product
waarbij iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Door steeds meer vraag vanuit bestaande en
nieuwe klanten zijn wij op zoek naar uitbreiding!
De functie
In deze functie ben jij er, samen met je collega’s, verantwoordelijk voor dat alle producten op de juiste
manier ingepakt worden en verzonden worden naar de klant. Hierbij heb jij kwaliteit hoog in het
vaandel staan. Je functie bestaat uit de volgende werkzaamheden:
-

Orders picken;
Het laden en lossen van vrachtwagens;
Het afwegen en verpakken van producten;
Het reinigen en afbramen van producten;
Het monteren van producten;
Het beoordelen van de kwaliteit van de producten.

Dit bieden wij je:
-

-

Een informele en gedreven Brabantse werkomgeving met veel zelfstandigheid en afwisseling;
Veel contact met collega’s van diverse afdelingen;
Een werkomgeving waarin je werkt aan een uniek product;
Arbeidsvoorwaarden conform CAO Metalelektro, onder andere: een passend salaris, 27
vakantiedagen, 13 ATV dagen, pensioenopbouw volgens de voorwaarden van PME zoals
middelloonregeling en de mogelijkheid tot extra verzekering voor WIA Hiaat en ANW Hiaat;
Een actieve personeelsvereniging die regelmatig gezellige uitjes organiseert;
Tijdens de pauzes is er voldoende mogelijkheid tot ontspanning en wordt er regelmatig een
potje gedart of tafelvoetbal gespeeld;
We zitten centraal gelegen tegenover het treinstation in Boxtel;
Kortom, een fijne werksfeer bij een stoer bedrijf met korte communicatielijnen en ruimte voor
plezier en ontspanning!

Jouw profiel
-

Je beschikt over relevante werkervaring;
Je bent in het bezit van een stapelaar certificaat of bereid om deze te halen;
In nauwkeurig en gestructureerd werken blink je uit;
Je bent goed in rekenen en kunt prima met computers over weg;
Je steekt graag je handen uit de mouwen en vindt het niet erg om fysieke arbeid te verrichten.

Enthousiast?
Wil jij samen met ons werken aan unieke producten? We ontvangen dan graag jouw sollicitatie per

mail: heijmans@wetering.com. Heb je vragen over de functie? Neem dan contact ook contact op met
Linda: 06-28550179.

