MAGAZIJNMEDEWERKER
VINGINO (M/V) – 38 UUR
Over Vingino
Vingino is een denim lifestyle merk voor kinderen. ‘For the love of
denim’ is het credo van het merk Vingino en zit in het hart van elke
collectie.
We werken allemaal, elke dag, heel hard aan de ontwikkeling, distributie en promotie van kwalitatieve, leuke en trendy collecties voor
kinderen. Voor baby’s tot 18 jaar oud. Elk item in onze collectie is
gebaseerd op het bieden van comfort en kwaliteit en we geloven in
de aandacht voor details.
Vingino werd in 2001 in Ermelo opgericht, waar ook nog steeds ons
hoofdkantoor gevestigd is. In de loop der jaren zijn onze sales activiteiten uitgebreid in Europa, met meerdere lokale Vingino kantoren in
onze grootste Europese markten.

Ben jij woonachtig in de omgeving van Ermelo en lijkt het jou leuk om te werken
in een magazijn? Ben je direct op zoek naar werk? Lees dan snel verder, want dan
komen wij graag met jou in contact!
Functieomschrijving
Als magazijn medewerker maak je deel uit van een team van zowel vaste medewerkers (16) als flexwerkers.
Afhankelijk van de tijd van het jaar ben je verantwoordelijk voor:
1)
het ontvangen en op locatie zetten van goederen
2)
orders picken voor zowel onze klanten, eigen winkels of de eindconsument
3)
verzendklaar maken van de pallets & pakketten
4)
voorraadtellingen en controles
5)
het opruimen van het magazijn
Wat kan je verwachten?
Binnen Vingino heerst een ambitieuze maar ook informele werkcultuur. Je komt te
werken in een jong en energiek team.
Wat verwachten wij van jou?
• Commitment en kwaliteit staan voorop
• Flexibele opstelling in piekperiodes
• Positieve mindset en een teamspeler
• Resultaat gericht
• Ervaring met scanners is een pré
Interesse? Neem o.v.v. magazijn medewerker contact op via lukas@vingino.com of
bel met Lukas Szliter op 06-13 22 65 15 voor nadere info.
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