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WAREHOUSE OFFICER 
(Zwijndrecht)

Voor de uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar een dynamische Warehouse Officer.  Weet jij van aanpakken en wil je 
graag werken in een jong en groeiend bedrijf ? 

WIE ZIJN WIJ ? 

BUILDING.BLOCKS is een snel groeiende speler in het luxe segment van de haarcosmetica. Als officiële verdeler van onder meer 
KEVIN.MURPHY & ELEVEN Australia, geldt BUILDING.BLOCKS als de meest innoverende speler wat betreft  
haarverzorgingsproducten in België & Luxemburg. 

 WIE ZOEKEN WE? 

We zoeken een polyvalente en nauwkeurige magazijnmedewerker. Samen met een groep enthousiaste collega’s maak je bestellin-
gen klaar voor verzending.  Durf jij de handen uit de mouwen te steken en kan je nauwgezet werken? Dan ben jij misschien wel onze 
nieuwe Warehouse Officer. 

WAT VERWACHTEN WE ? 

- je weet van aanpakken en fysiek werk schrikt je niet af 
-  je bent nauwkeurig en zorgt ervoor dat elk bestelling die je pickt perfect bij onze klant wordt geleverd
- je volgt de voorraden op en zorgt ervoor dat ons warehouse net en georganiseerd is
-  je bent stipt en georganiseerd
-  je kan werk ‘zien’ en durft zelf intiatief te nemen 
 
 

BESCHIK JIJ OVER DEZE COMPETENTIES?

- een eerste ervaring in orderpicking, inzicht in de dagelijkse werking van een magazijn
- je bent een teamplayer, je zorgt er samen met je team voor dat binnenkomende leveringen perfect worden verwerkt
-  je zorgt ervoor dat de orders die je pickt en verzendt, perfect overeenstemmen met de bestelbon
-  je kan je vlot uitdrukken in het Nederlandss
-  time is money, je kan werken onder tijdsdruk, een deadline is voor jou een uitdaging en geen rem.
-  je draagt service hoog in het vaandel, kan nauwkeurig werken en fysiek werk schrikt je niet af

WELKE FUNCTIE ZAL JE VERVULLEN?

- je werkt in ons magazijn gelegen te Zwijndrecht
- je werkt in dagshift, van 08u45 tot 17u15
-  je hoofdtaak bestaat uit het picken van orders
- samen met je collega’s vorm je het logistieke team van ons bedrijf
- binnengekomen orders worden verwerkt, gepickt en verzonden 
-  internationale productleveringen worden ontmanteld en binnen onze magazijnen verwerkt  
-  je volgt stockvoorraden, verzendingen, pakketten en retourzendingen op

WAT BIEDEN WIJ JE? 

- een voltijdse functie
- een aangename werksfeer binnen een jong, dynamische bedrijf 
- een competitief loon, aangevuld met extralegale voordelen 
- maaltijdcheques 
- de hipste merken in de haarcosmetica 
- een feel-good job in een competitieve & uitdagende omgeving

Ben jij de gemotiveerde & enthousiaste kandidaat die wij zoeken ? Stuur dan je cv, motivatiebrief & foto naar dirk@building-blocks.
be. Wil je meer weten over onze merken en onze professionele activiteiten ?  
Neem dan een kijkje op onze website, www.building-blocks.be. 
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