119 JAAR IMPORTEUR EN DISTRIBUTEUR VAN CONSUMENTENARTIKELEN OP DE SURINAAMSE MARKT!
Wij vertegenwoordigen o.a de volgende fabrikanten: Nestlé, Johnson & Johnson, Edgewell, Connor Bros, KC Candy,
L’Oréal, Reckitt Benckiser, McBride, Zwanenberg en Perfetti Van Melle. Deze multinationals hebben vaak meerdere,
zeer bekende, merken in hun portfolio en dat - gecombineerd met de huidige snelle en uitdagende mondiale
ontwikkelingen - zorgt voor dynamiek, complexiteit en uitdaging!

Die uitdaging bieden we nu aan want we zijn op zoek naar een:

Magazijnmeester
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de coördinatie, organisatie en controle van de dagelijkse
werkzaamheden van de magazijnmedewerkers. Je bewaakt de werkwijze binnen een deel van het
magazijn, geeft op motiverende wijze leiding aan het team en bent 1 van de aanspreekpunten met
betrekking tot vragen omtrent het magazijngebeuren.
Een aantal belangrijke onderdelen van deze functie zijn:
• Leidinggeven aan een team waarvoor je verantwoordelijk bent;
• Fysiek controleren van de goederen en bijbehorende documenten bij ontvangst en afgifte;
• Verwerken van de administratieve handelingen bij ontvangst en afgifte van goederen;
• het hebben van een grote mate van nauwkeurigheid en erop toezien dat alle procedures en
voorschriften worden nageleefd in het magazijn;
• Hebben van hoge ethische normen en waarden; betrouwbaarheid en eerlijkheid zijn onontbeerlijk
voor deze functie. Het kunnen opgeven van referenties is daarom noodzakelijk.
Deze functie vereist:
Aan opleiding:

Minimaal MBO(+)

Aan werkervaring:

Minimaal 2-3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie; computerervaring
in het algemeen en ervaring met 1 of meerdere computerprogramma’s van
Microsoft Office (o.a. Windows, Word, Excel) is vereist.

Aan capaciteiten:

Goede leidinggevende en communicatieve vaardigheden, stressbestendig,
accuraat, nauwkeurig, betrouwbaar, gedisciplineerd en kwaliteitsgericht.

Ook in verband metonze ISO 22000 certificering willen wij alleen mensen die van
kwaliteit hun passie hebben gemaakt!
Arbeidsvoorwaarden
Salariëring en andere voorwaarden zijn in lijn met deze uitdagende functie.
Sollicitaties graag op de volgende manier aan ons richten:
Uw sollicitatie graag sturen per email (sollicitaties@hem.sr) of
naar HEM SURINAME N.V. Afd. HRM, Heerenstr. 4. Paramaribo.

