
Markant Nederland – Houten

Markant is dé specialist op het gebied van Dynamisch Werken. Met kennis en innovatie ideeën bieden wij altijd 
de juiste oplossing voor iedere werkomgeving want beweging tijdens de werkzaamheden is essentieel om 
gezond te blijven.

Door de huidige groei die Markant doormaakt, zoeken wij voor ons logistieke centrum in Nieuwegein een 
enthousiaste collega voor de volgende functie:

LOGISTIEK MEDEWERKER +

De logistieke vestiging in Nieuwegein bestaat uit een groot ingericht magazijn van 3600 m2. Markant is een 
dynamische organisatie die zich kenmerkt door de informele sfeer en de korte communicatielijnen. Jij gaat 
werken in een klein en enthousiast team waarin je naast je magazijnwerkzaamheden ook mee naar buiten mag 
om meubels te gaan monteren.

Wat zijn jouw taken?
■ Inkomende goederen lossen, wegzetten en binnenmelden in het systeem;
■  Uitgaande goederen verzamelen, klaarzetten en afmelden in het systeem;
■  Controleren van de inkomende en uitgaande goederen;
■  Voorraadbeheer in het systeem; 
■  Het werken van retouren;
■  Meehelpen met inhuizingen (montage) bij de klant;
■  Ondersteuning bieden aan de afdeling assemblage;
■  Onderhouden van het magazijn.

Wat zoeken wij?
■ Minimaal een afgerond MBO 3 diploma;
■  Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
■  Je bent administratief goed onderlegd, een team-player, stressbestendig en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
■  Minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan in een soortgelijke functie;
■  In het bezit van een rijbewijs B (rijbewijs BE is een pré) en een reachheftruck certificaat;
■  Je beschikt over een hands-on mentaliteit, bent technisch en oplossingsgericht;
■  Woonachtig binnen een straal van 25 kilometer van Nieuwegein;
■  Fulltime beschikbaar.

Wat bieden wij?
Naast een uitdagende en afwisselende functie, bieden wij een aangename, inspirerende werkomgeving. Er is 
ruimte voor eigen inbreng en de vrijheid en ondersteuning om jouw talenten verder te ontwikkelen. Er heerst 
een open, collegiale werksfeer met korte en directe communicatielijnen. Bovendien bieden wij een goed salaris 
en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Spreekt onze organisatie je aan en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Stuur jouw CV en motivatiebrief 
dan voor 31 augustus 2017 naar hrm@markantoffice.com. Heb je nog vragen voordat je wilt reageren? 
Dan kun je uiteraard contact opnemen met Human Resources en vragen naar Cherrelle Willems, 
+31 (0)30 693 69 53.


