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“Het team bestaat uit leuke mensen met veel energie. De

verschillende karakters maken het superleuk!” 

           – Myrthe, afstudeerder logistiek

Wij zijn HUUS.nl! We zijn een team van 130 gekke, gezellige maar hardwerkende

mensen. HUUS.nl is dynamisch. Er is geen dag hetzelfde. Wil je ons alvast leren kennen

kijk dan op de Over HUUS pagina.  

Met twee winkels en kantoren verspreid over Apeldoorn, Hengelo, Almelo, twee outlets en een

webshopuitbreiding naar België timmeren we dan ook hard aan de weg!  

Wat ga je allemaal doen?

Van winkelwagen tot aan HUUS. Wanneer de meubels gekocht zijn moeten ze natuurlijk goed en op tijd bij de klant

komen. Van bestelling tot planning. Wie moet wanneer rijden en wanneer?

Taken 

Jij zorgt voor alles wat het magazijn in en uitgaat

Binnenkomende goederen plaats jij op de juiste plek

Jij zorgt dat het magazijn netjes en opgeruimd is

Werkorders maak jij verzendklaar voor de chauffeurs zodat zij de volgende dag kunnen gaan bezorgen

Je controleert regelmatig de voorraad en controleert of de voorraadadministratie in orde is

Je werkt met ons voorraadsysteem Vendit en Van Boxtel

Je rijdt op onze EPT en reachtruck (indien je een certificaat hebt)

Je hebt contact met klanten wanneer jij meegaat met bezorgen

Wat we van jou verwachten 

Je bent momenteel bezig met een

MBO opleiding. Wij zijn een erkend

leerbedrijf voor de opleidingen:

Je zoekt een stageplek voor

minimaal een half jaar en minimaal

twee dagen per week

       -Assistent Logistiek

       -Logistiek Medewerker

       -Logistiek Supervisor

       -Logistiek Teamleider

       -Manager Transport & Logistiek

Competenties

Je hebt oog voor details, zeker als het gaat om de controle van

geleverde goederen

Communicatief vaardig, je kan kort en bondig communiceren

met jouw collega’s van de planning en chauffeurs

Stressbestendig

Je bent sociaal, representatief en behulpzaam om je collega’s

of klanten daar waar mogelijk te helpen

Je beschikt over een rijbewijs

Enthousiast geworden? Waar wacht je dan nog op? Mail jouw motivatie en CV naar vacatures@huus.nl Heb je vragen?

Bel of stuur een berichtje naar onze HR-afdeling (06-86835260)

Op onze afdeling logistiek komt een uitdagende stageplek vrij! Ben jij diegene die

houdt van overzicht? Is het je passie om voorraad te inventariseren en orders te

picken? Hou je wel van een beetje hectiek? Wij bij HUUS.nl hebben een echt leuke

stageplek bij een jong en gezellig team!

Wat krijg je van ons? 

Een fijne werkplek met jonge

collega’s en andere stagiaires

Een uitdagende omgeving met

serieuze verantwoordelijkheden

Stage lopen in ons magazijn in

Hengelo (6.500 m2)

Stagevergoeding

Personeelskorting

Heb je een idee hoe iets beter kan?

Kom maar op!

En dan nog even dit: wij geloven in talent en persoonlijkheid. HUUS.nl geeft jou de ruimte om te werken aan jouw

stageopdrachten en daarnaast krijg je de mogelijkheid om mee te denken aan de ontwikkeling van het logistieke team.

Zie jij je hierin terug? Dan ontvangen je we graag je sollicitatie.

https://huus.nl/over-huus/

