Gezocht: collega logistiek & productie
Wie wij zijn en wat wij doen:
UCI Union Ceramics International B.V. is een uniek bedrijf in de niche markt van
mozaïektegels. Met het eigen merk TMF leveren wij mozaïek aan klanten in meer dan 25
landen in Europa, Azië en de VS. We leveren zowel kleine particulieren projecten (een
toilet, badkamer of keuken achterwand) als grote zakelijke projecten zoals restaurants,
hotels en winkelcentra. We werken met een klein team, maar zijn aan het groeien. Je hebt
dus de mogelijkheid om mee te groeien.
Ons product:
Mozaïektegels in allerlei vormen, kleuren en maten. Deze zijn verpakt in dozen van circa
10 kilo per stuk en worden naar onze klanten verzonden als pakket of op pallets.
Wat jij gaat doen:
Naast het klaar maken van de orders, bestaan de werkzaamheden ook uit het maken van
bemonstering, het maken van presentatie mappen, het monteren van displays en kleine
onderhoudswerkzaamheden in en om het magazijn.
De verdeling tussen orders verwerken en de rest is circa 60% - 40%.
Natuurlijk hebben we een (Toyota) heftruck waarmee de orders gepakt kunnen worden.
Je krijgt de verantwoordelijkheid over alles wat er in en om het magazijn gedaan moet
worden.
Je zorgt ervoor dat er altijd voldoende pallets, dozen en andere verpakkingsmaterialen
aanwezig zijn.
Ook zorg je ervoor dat de bemonstering in de showroom in orde is en dat er altijd
voldoende presentatie mappen zijn om naar onze klanten te versturen.
De functie is afwisselend en het grootste deel van de tijd werk je alleen. De collega's op
kantoor zijn echter altijd bereikbaar en beschikbaar om te ondersteunen. Samen doen we
er alles aan om de verwachtingen van onze klanten te overtreffen.
Spreek dit je aan?
Neem dan contact op met Bastiaan Beun
Telefoon:
Email:

088 5 064 064
b.beun@themosaicfactory.com
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