Vacature:
Full-Time Logistiek medewerker.

Wie zijn wij.
VRF BV Is de creatieve partner voor het leveren van audiovisuele benodigdheden voor de
evenementenbranche in de breedste zin van het woord.
Onze opdrachtgevers opereren zowel nationaal als internationaal. Wij zijn vaste partner van
een aantal hoogstaande en creatieve merken denkende aan Wink,Fjuze,KPN,Dutch 7.
Het werken voor deze opdrachtgevers zorgt er voor dat alleen het hoogst haalbare resultaat
altijd het uitgangspunt is. Locaties als Expo Haarlemmermeer,Het Sierraad Amsterdam en
circuit Zandvoort zijn onze vaste locaties.

Functieomschrijving.
Elke dag is anders bij ons in het magazijn, vandaag zet je een project klaar voor vertrek
naar het buitenland, morgen rij je een ronde langs onze bekende partners om materialen te
verzamelen voor het volgende project. Jij bent samen met collega’s een belangrijke schakel
voordat wij beginnen aan een evenement. Het klaarzetten, laden, controleren en
terugplaatsen van de materialen in het magazijn behoort tot je hoofdtaken. Wij zijn een
high-end audiovisuele partner en wij zijn op zoek naar een gedreven magazijn medewerker
zoals jij.

Je werkplek.
Wij zijn gevestigd in Nieuw-Vennep vlak langs de A4 in een modern en innovatief pand met
2 verdiepingen aan eigen voorraad hoogwaardige audiovisuele materialen. Met onze
vloerverwarming creëren we ook in het magazijn een behagelijke werkomgeving met een
open karakter. We zijn een informeel bedrijf waarin je zelfstandig en met veel vrijheid kan
werken. We geven je ruimte om te ontwikkelen en staan open voor cursussen die jij graag
zou willen doen.

Hoe jou werk mee helpt aan het resultaat van VRF Projecten
Als Logistiek medewerker
-

Ben jij het eerste gezicht bij ons aan de voordeur. Dat kan zijn voor klanten en
leveranciers die bij ons aankomen.

-

Kunnen wij straks vertrouwen op jouw vooruitziende blik. Je denkt mee als je
paklijst voor ogen krijgt en stelt vragen als je iets opvalt.

-

Leg jij de fundatie voor een gesmeerd project. Alles is aanwezig en is makkelijk
terug te vinden in de cases die door jou zijn gepakt.

-

Waak je over onze spullen. Je bekijkt alles op schade. En je noteert wat er niet
terug is gekomen en spreekt hier de Account / Project manager op aan.

-

Zorg je voor het juiste onderhoud van onze professionele apparatuur.

-

Herken je storingen en indien mogelijk verhelp je deze zelf.

-

Het vrolijke gezicht uit de wagen, wanneer je materialen komt leveren op locatie.

-

Incidenteel ondersteun je collega’s op de buitendienst met de montage en
demontage van producties.

Precisie, kwaliteit en efficiëntie staat voorop in het magazijn van VRF en na afloop kan je
samen met je collega’s terugkijken op een fijne en soepele start van het project met een
goed resultaat.

Taakbeschrijving.
Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit:
- Pakken en opruimen van materiaal in het magazijn volgens paklijsten.
- Wegbrengen en ophalen van goederen naar locatie / leverancier.
- Laden en lossen van goederen.
- Testen van terugkomend materiaal op schade of onjuiste werking.
- Opvangen van klanten / leveranciers die aankomen bij het pand.
- Zorgdragen voor een schone en opgeruimde werkplek.
- Voorraad beheer van verhuur en verkoop materiaal.
- Uitvoeren van op / afbouw werkzaamheden op locatie indien het magazijnwerk dat
toe laat.
- Incidenteel op en afbouwen van onze verhuur materialen op locatie.

Opleiding en ervaring.
Wij vragen minimaal de volgende opleidingen en ervaringen.
- Minimaal een MBO denkniveau
- Afgeronde MBO opleiding is een Pre
- Gevoel voor techniek in het algemeen.
- Affiniteit met audiovisuele techniek is een Pre
- In bezit van rijbewijs B (rijbewijs C / CE is een pre)

Wat verwachten wij.
Wij verwachten een grote glimlach, een flinke bult enthousiasme en passie voor
evenementen. Je bent communicatief vaardig, nauwkeurig en gestructureerd. Je bent
flexibel, oplossingsgericht en stressbestendig. Wij kennen geen 9 tot 5 mentaliteit, maar
kennen onze grenzen goed. Je hebt een KAN WEL, KOMT GOED! mentaliteit en bent
meedenkend. Bij voorkeur ben je woonachtig in de regio Haarlemmermeer.

Ons aanbod.
Wij bieden een uitdagende afwisselende functie voor 40 uur per week, waarbij je terecht
komt in een leuke en goed georganiseerde omgeving in een hecht team waarbij je werkt
aan prachtige belevingen voor onze klanten.
Ben jij de perfecte kandidaat die past bij VRF?
Stuur je CV met een beknopte motivatiebrief naar luc@vrf.nl of bel met 085-4892060
VRF BV.
Frankweg 2
2153 PD Nieuw-Vennep
Tel: 085-4892060
www.vrf.nl

