Magazijnmedewerker 16-40u
Radiate is een snelgroeiend verhuurbedrijf in de audiovisuele branche. Wij geloven in
ondernemen op een verzorgde en georganiseerde wijze en stralen dit ook uit op iedere locatie
waar wij komen. Constante ontwikkeling stellen wij centraal, zowel voor ons personeel als voor
de klant. Radiate draagt zorg voor alle technische aspecten in aanloop naar én in uitvoering van
elke productie.
Als magazijnmedewerker bij Radiate ben je verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen en
uitgeven van onze materialen en het op orde houden van het magazijn. Je verzamelt alle
apparatuur en materialen van de pakbon en zorgt dat het onze technici en klanten aan niks
ontbreekt op de projecten. Als onze materialen terugkomen op de zaak check je alles en maak
je de sets weer compleet. Defecte materialen meld je aan voor reparatie. Indien nodig breng je
gehuurde materialen terug naar een van onze leveranciers.
De functie vraagt veel zelfstandigheid en inzicht. Je krijgt de ruimte om het magazijn
overzichtelijk en logisch in te delen, zodat ook onze technici hier eenvoudig hun weg kunnen
vinden. Bij de grotere projecten krijg je hulp van een aantal collega’s en ben jij degene die het
overzicht houdt. Indien je het leuk vindt, krijg je de mogelijkheid om mee te gaan naar onze
producties ter ondersteuning.
Wat verwachten we van jou?
- Je hebt aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie
- Je houdt van overzicht en werkt geordend en nauwkeurig
- Je bent communicatief vaardig en behandelt je omgeving met respect
- Je vind het niet erg om zo nu en dan alleen te werken
- Je beschikt over eigen vervoer
- Affiniteit met de audiovisuele branche is een pré
Wat bieden wij jou?
- Een leuke baan waarin je met veel plezier kunt werken in een jong en enthousiast team
- Een informele werksfeer, met een zeer professionele houding naar onze klanten
- Gezellige vrijdagmiddagborrels en krokettenwoensdag
- Ruimte om jezelf te ontwikkelen en uitzicht op een vast dienstverband
- Een mooi salaris, passend bij je ervaring en leeftijd. € 1.600 – 2.500 per maand

