Gutami Solar, met hoofdkantoor in Beringen, is
een snel groeiende groothandelaar, leverancier
en importeur van zonnepanelen, omvormers
en montagemateriaal. Het bedrijf investeert in
technologie en mensen en is de uitgelezen partner om
van hernieuwbare energie een nieuwe leefnorm te maken.
Gutami Solar maakt deel uit van een sterke internationale
groep, behoort tot de top 3 van de Benelux en heeft een 20-tal
enthousiaste en gedreven medewerkers in dienst. Om de verdere groei en
professionalisering te waarborgen, zijn we voor onze vestiging in Beringen op
zoek naar bijkomende gedreven collega’s (m/v):

2 magazijniers dagdienst
Functie:
• Je staat in voor de nauwkeurige samenstelling van de bestelde pakketten.
• Je zorgt ervoor dat alles tijdig klaarstaat voor verzending of afhaling.
• Na elke levering controleer en sorteer je de materialen.
• Verder waak je over de orde en netheid van het magazijn.

Profiel:
• Ervaring in magazijnbeheer is een must.
• Je beschikt over de nodige kennis van elektrisch materiaal.
• Je gaats steeds stipt, discreet en nauwkeurig te werk met de nodige flexibiliteit en
betrokkenheid.
• Je bent perfect Nederlandstalig.
• Je beschikt over een rijbewijs B.
• Je bent bereid om voltijds in dagdienst te werken.
Dit mag je van ons verwachten:
Als Gutami Solar collega sta je nooit stil. En dat voelt goed. Je wordt immers voortdurend gestimuleerd
om je competenties ten volle te ontwikkelen. Je staat niet aan de zijlijn, maar werkt actief mee aan
steeds betere oplossingen in een respectvolle, open en enthousiaste werkomgeving. Zo deel je
dezelfde positieve ingesteldheid met al even gedreven collega’s. Gutami Solar gaat met jou een
partnership op lange termijn aan vanuit een vlakke structuur. Bovendien krijg je een salarispakket
afgestemd op je ervaring en inzet. Starten doe je met een tijdelijk contract met optie vast.
Ben jij de proactieve doener die wij zoeken?
Aarzel niet en solliciteer! Mail je cv naar Chantal Roba
via croba@flexpoint.be. Bel 011 61 17 10 of 0473 66 06 71 voor meer informatie.
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