Allround magazijnmedewerker in Breda (bijbaan - minimaal 4 uur per week)
Ben jij op zoek naar een afwisselende bijbaan magazijnmedewerker en lijkt het je fijn om
flexibel te werken?
Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste en gedreven magazijnmedewerk(st)er voor
minimaal vier uur in de week. Je bent vrij in de indeling van je tijd. Je bent hoofd
verantwoordelijk voor de order picking en ondersteunt bij het logistieke gedeelte op de grotere
projecten. Je krijgt van ons veel vrijheid en verantwoordelijkheid en daartegenover staat dat
alles elke keer tijdig gereed is. Het is licht fysiek werk.

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•

Een aantrekkelijk uurloon;
Vrijheid en verantwoordelijkheid;
Een min-max contract, wat dus inhoudt dat je minimaal 4 uur per week werkt en als het nodig
is en het past in jouw agenda dat het meer uren kunnen zijn
Bijvoorbeeld ideaal te combineren naast je studie of als bijbaantje;
Wat wij in iemand zoeken:

•
•
•
•
•
•
•

Een proactieve, flexibele mentaliteit;
Je bent nauwkeurig en hebt oog voor detail;
Je weet van aanpakken;
Je kunt goed communiceren;
Je bent zelfstandig
Je bent minimaal 16 jaar oud
Jij bent voor langere tijd beschikbaar
Wie zijn wij?
Een mooi en zeldzaam moment: je diploma-uitreiking! Steeds meer scholen en universiteiten
maken gebruik van de Amerikaanse traditie en hullen hun studenten in Caps & Gowns tijdens
deze plechtigheid. Door gebruik te maken van onze afstudeerkleding wordt een uitreiking pas
echt onvergetelijk. Word jij enthousiast van ons product? Dan is deze functie iets voor jou!
Caps & Gowns levert afstudeerkleding aan instellingen door heel Europa. We zijn een jong,
ambitieus en groeiend bedrijf en we zitten boordevol goede ideeën om aankomende jaren
onze diensten en producten te verbeteren. Naast hard werken, vinden we het vooral heel
belangrijk dat we veel plezier hebben in ons werk.

