WIJ ZOEKEN

WAREHOUSE
MEDWERKERS
Wil jij samen met ons bouwen aan de mooiste festivals
en evenementen van de Benelux? Lees dan snel
verder!

Gigant International B.V.
Meerheide 116
5521 DX Eersel
T: +31 (0) 497 - 51 77 71
W: www.gigantinternational.com

Functie: Warehouse medewerker
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar warehouse medewerkers. Weet jij van
aanpakken, ben je georganiseerd en zie jij een logistieke functie bij een groeiend bedrijf in de
evenementenbranche wel zitten? Lees dan snel verder!

Wie is Gigant?
Bij Gigant International ontwerpen en bouwen we al ruim 35 jaar podia, evenementenconstructies en
tijdelijke infrastructuren. Dat is al een hele tijd, maar we doen het nog elke dag met heel veel plezier!
We werken voor de meest uiteenlopende opdrachtgevers zoals Tomorrowland, Dominator, Rock
Werchter, Parkpop, Decibel Outdoor en the list goes on… Op dit moment werken we met een team
van zo’n 35 Gigantico’s. Wegens groei van het bedrijf en verdere ontwikkelingen zijn we op zoek naar
nieuwe Gigantico’s!

En wie ben jij?
Onze perfecte kandidaat staat te boek als georganiseerd, praktisch en heeft bijvoorbeeld een
achtergrond in de logistiek. Daarnaast is het belangrijk dat je zowel zelfstandig als in teamverband
kunt werken. Ook vinden wij binding met de branche belangrijk. Ga jij graag naar evenementen en
festivals? Dan is een baan bij Gigant wellicht iets voor jou!

Wat neem je hiervoor mee?
-

Een gezonde portie werklust en een flexibele werkhouding;
Een pak collegialiteit en humor;
Minimaal één en bij voorkeur twee rechterhanden;
Heftruckcertificaat is een pré;
Logistieke achtergrond is een pré;
Rijbewijs B.

Wat ga je als warehouse medewerker doen?

Als warehouse medewerker ben jij samen met het team verantwoordelijk voor het logistieke reilen en
zeilen binnen Gigant. Dit betekent in het kort:
Het laden en lossen van trailers;
Het klaarzetten van materialen aan de hand van pakbonnen;
Het controleren van materialen op beschadigingen en het signaleren van afwijkingen;
Voorraadbeheer en het waarborgen van de kwaliteit;
Het verrichten van onderhoud.
Kortom: een zeer afwisselende job! Daarnaast werken we in het hoogseizoen (mei tot september)
regelmatig met ploegendiensten, jij vindt het dus niet erg om zo nu en dan met een nachtrooster te
werken.

Wat krijg je hiervoor terug?
-

Een fulltime en zeer afwisselende job in een groeiende organisatie;
De kans om je (verder) te ontwikkelen op logistiek en technisch gebied;
Een gezellige werksfeer waar teamgeest voorop staat;
Interne doorgroeimogelijkheden;
Een markconform salaris, afhankelijk van kennis en ervaring;
Een goede pensioenregeling en reiskostenvergoeding.

Interesse?
Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature of heb je nog vragen? Neem dan contact
op met Kevin Kessels (kevinkessels@gigantinternational.com / 0497 – 51 77 71). Wij zoeken zowel
starters als kandidaten met ervaring voor de functie!
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

