Guardian BV zoekt een enthousiaste Magazijn medewerker
Guardian is een snel groeiende, financieel gezonde onderneming.
Guardian bestaat uit twee bedrijfsentiteiten: Guardian en SFS Benelux. Beide bedrijfsonderdelen
produceren en vermarkten bevestigings- en valbeveiligingssystemen voor de bouw.
Guardian is gevestigd in Helmond en is onderdeel van multinational SFS te Zwitserland.
Topkwaliteit producten, service op maat, innovatie en flexibiliteit zijn de belangrijkste pijlers voor ons
succes. Ons Guardian team bestaat uit jonge en ervaren medewerkers die elkaar versterken. Mensen
die hart hebben voor onze snelgroeiende onderneming, voor ons team en onze missie. Samen willen we
de beste en meest innovatieve systemen voor de bouw bieden en servicen.

In deze functie ben je samen met je collega's verantwoordelijk voor de volgende
werkzaamheden:
 het laden en lossen van vrachten met de heftruck;
 het intern transporteren van goederen met behulp van het toegewezen materieel;
 het orderpicken vanuit een hoogstellingsmagazijn;
 het controleren op hoedanigheid, hoeveelheid, beschadigingen e.d.;
 het rapporteren/registreren van niet correcte leveringen;
 het verzendklaar maken/verpakken van uitgaande zendingen;
 het ordenen en schoonhouden van het magazijn.
De werkzaamheden vinden plaats in dagdienst.
Jouw profiel
Je beschikt over MBO+ werk- en denkniveau verkregen door opleiding en/of werkervaring;
Je bent accuraat en kunt zelfstandig werken;
Het in bezit hebben van een reach- en heftruckcertificaat is een pré.
Wij bieden:
 Een zelfstandige en uitdagende functie in een dynamische onderneming.
 Salariëring passend bij de functie, opleiding en ervaring.
 Een goede werksfeer en een gedreven en enthousiast team van collega's.
 Interne doorgroeimogelijkheden
 Bovengemiddelde pensioenregeling
Secundaire arbeidsvoorwaarden
 Fietsplan
 Bedrijfsfitness plan
 Elke dag vers fruit
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel?
Stuur dan je CV met sollicitatiebrief naar Peter Jost, emailadres: lucas@guardian.nl
Voor specifieke vragen kun je bellen of mailen naar Hans Stolte, emailadres: hans.stolte@guardian.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Kantooradres Guardian BV:
Guardian BV, Grasbeemd 14, 5705 DG Helmond
tel: 0492 597400 www.guardian.nl

