Met circa 190.000 medewerkers in meer dan 60 landen is ArcelorMittal de meest vooraanstaande
staalproducent. ArcelorMittal Staalhandel B.V. is onderdeel van Downstream Solutions Benelux (de distributiedivisie van ArcelorMittal) en is een handelsorganisatie in staal. Producten die o.a. verhandeld worden zijn
balken, stafijzer, platen, wapening, RVS en aluminium. Binnen Downstream Solutions Benelux zijn 280
medewerkers werkzaam die verdeeld zijn over 8 verschillende locaties in de Benelux.

In verband met de versterking van ons team, zijn wij op zoek naar een

Allround logistiek medewerker
(standplaats Rotterdam)
Ben jij enthousiast, flexibel, servicegericht en zie jij een uitdaging in het werken in een allround functie in een
magazijn? Voel jij je verantwoordelijk, hecht je veel waarde aan een veilige werkomgeving en wil je bijdragen
aan de groei van onze organisatie? Dan zoeken wij jou!
Ter versterking van onze afdeling Logistiek zijn we op zoek naar een Allround Logistiek Medewerker. We
werken in een tweeploegendienst en na een gedegen inwerkperiode zijn er (bij gebleken geschiktheid) goede
groeimogelijkheden binnen ons bedrijf.
Wat ga je precies doen?
▪
▪
▪
▪

Ontvangen, controleren en verwerken van binnenkomende goederen;
Verzamelen en combineren van orders ten behoeve van de klant;
Bedienen van de zaagmachine;
Beladen van vrachtwagens met ons materiaal.

Wie zoeken we?
Jouw werkwijze is klantvriendelijk, zowel intern als extern. Je hebt een energieke instelling, geen 9 tot 5
mentaliteit en werkt zeer nauwkeurig.
Daarnaast voldoe je aan de volgende eisen:
▪
▪
▪
▪

LBO werk- en denkniveau;
Ervaring in een logistieke functie, bij voorkeur met zware materialen;
Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
In het bezit van een certificaat voor het werken met een bovenloopkraan en het veilig verplaatsen van
zware lasten.

Mensen die ervaring hebben met een handscanner, SAP en werkzaam zijn of zijn geweest in de staalbranche,
genieten onze voorkeur.
Wat bieden we?
▪
▪
▪
▪

Een uitdagende functie in een internationaal bedrijf met korte lijnen en oog voor de behoeftes
Van de medewerkers;
Een intensief opleidingstraject om zo het bedrijf en de interne processen te leren kennen;
Een aangename, informele bedrijfscultuur die de voordelen van een grote groep combineert met de
flexibiliteit van een kleine vestiging;
Een marktconform salaris inclusief aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket.

Ben jij degene die we zoeken?
Aarzel dan niet en reageer zo spoedig mogelijk op deze vacature! Je kunt je CV inclusief korte motivatiebrief
sturen naar: marjolijn.vanprooijen@arcelormittal.com
Per post kan dit naar:
ArcelorMittal Staalhandel B.V.
T.a.v. Mevrouw M.Y. van Prooijen
Postbus 5659
3008 AR Rotterdam

