WE ARE HIRING

KOM WERKEN BIJ VAN DEN IJSSEL

Vacature
Logistiek medewerker (M/V)

Wij zoeken
jou!

Functieomschrijving
Van den IJssel Bedrijfskleding bevindt zich momenteel in een groeifase! Vanwege de aanhoudende drukte zijn wij
op zoek naar een enthousiaste medewerker voor in onze logistiek.
Wie zijn wij?
Van den IJssel Bedrijfskleding is een professionele organisatie die de complete verzorging van bedrijfskleding,
veiligheidsschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen op zich neemt. Wij leveren producten van hoge
kwaliteit, waardoor de medewerkers van onze klanten optimaal beschermd zijn. Daarnaast verzorgen wij het
borduren en/of bedrukken, het aanmeten op locatie en het op maat maken van kleding voor de perfecte
pasvorm. Met het oog op de toekomst en elkaar, richten we ons bewust op het welzijn van onze medewerkers. We
bieden een prettige werkomgeving met de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen als je dat wilt. We geloven dat er
betere resultaten worden behaald als iedereen binnen het team van Van den IJssel zich goed voelt.
Wat ga jij doen?
Je krijgt bij ons een veelzijdige functie! Het ene moment help je in ons
magazijn met het picken van orders en het andere moment help je mee in
de drukkerij met het bedrukken van de werkkleding. De orders contoleer je
daarnaast op juistheid en je zorgt dat deze klaar staan voor verzending.
Wat hebben wij jou te bieden?
- Een fulltime baan;
- Goede werksfeer in een gezellig en gemotiveerd team;
- Goede doorgroeimogelijkheden;

Wat vragen wij van jou?
- Je beschikt over MBO werk- en
denkniveau.
- Je houd je hoofd cool, ook als
het drukker is.
- Je bent zorgvuldig en kunt zeer
accuraat werken.
- Je bent een echte teamplayer.

- Ontspanning tijdens het werk d.m.v. een potje tafelvoetbal of
darten maar ook onze wekelijkse vrijdagmiddag borrel;
- Toegang tot Goodhabitz, (zeer uitgebreid online training programma);
- Een goed salaris op basis van je eventuele opleiding en ervaring.
Ben je enthousiast geworden?
Wacht dan niet langer en solliciteer dan snel! Dit kan via: sollicitatie@vandenijssel.com.
Wij ontvangen graag jouw CV en motivatiebrief.
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