
Gizmo Retail b.v. is opgericht in 2008 en handelt in onder andere lifestyle producten, gadgets,

consumentenelektronica, SDA etc.. Gizmo Retail is exclusief distributeur in de Benelux en een aantal

andere West Europese landen van de merken: Soundmaster, GPO, Muse, Pure Acoustics, Kruger & Matz,

Teesa, NAFNAF en Airtry. Gizmo Retail is een onderneming die heel snel groeit en zich sterk aan het

uitbreiden is.

Door deze toenemende drukte en aanstaande verhuizing naar ons nieuwe pand in Weesp zijn wij op zoek

naar een Magazijn Medewerker met de nodige ervaring en die zich goed staande weet te houden

binnen een dynamische organisatie.

Functie

In deze functie ben je verantwoordelijk voor alle inkomende en uitgaande goederenstromen en de

volledige service afhandeling. Je zorgt er voor dat alle producten netjes en zo spoedig mogelijk worden

verzonden naar de klant. Je bent een echte aanpakker, collegiaal en werkt nauwkeurig en

gestructureerd.

Werkzaamheden

 Het verwerken, controleren, en wegzetten van binnenkomende goederen in magazijn.

 Orderpicking, dagelijks er zorg voor dragen dat alle orders juist de deur uitgaan.

 Frequent controleren van de fysieke voorraad of deze overeenkomt met computervoorraad.

 Service afhandeling, verwerken van binnenkomende reparaties.

 Schoonhouden van het magazijn en het buiten terrein.

 Het ondersteunen van je collega’s van de commerciële afdeling met allerlei werkzaamheden.

Jouw Profiel:

 Je bent stressbestendig, nauwkeurig en houdt van aanpakken.
 Je voelt je thuis in een informele en soms hectische omgeving.
 Je bent klantvriendelijk, betrouwbaar, flexibel en servicegericht.
 Je werkt accuraat en zelfstandig.
 Je kan fysiek zwaar werk goed aan.
 Affiniteit met consumentenelektronica is een pre, maar geen vereiste.
 MBO niveau.
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. Daarnaast is het mooi meegenomen als je

andere vreemde talen spreekt.
 Goede computervaardigheden.

Wat bieden wij jou?

Het betreft een fulltime functie van 40 uur met werklocatie Weesp. We bieden je een goed salaris en

uitstekende arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zijn er volop mogelijkheden voor je persoonlijke

ontwikkeling binnen de snel groeiende, dynamische en flexibele organisatie Gizmo Retail, waar

klantvriendelijkheid, innovatie en ambitie onze kernwaarden zijn.

Interesse?

Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar personeelszaken@gizmo-retail.nl t.a.v. de heer Willem de

Leeuw (Algemeen Directeur). Meer informatie over Gizmo Retail b.v. vind je op www.gizmo-retail.nl


