
2E Interconnecti on, gevesti gd aan het Ketelmeer in Oss,  heeft  zich de afgelopen vijft ien jaar ontwikkeld 
tot een van de meest toonaangevende kabelleveranciers van Nederland. We leveren alle soorten en 
maten kabels: zowel standaardkabels als op maat gemaakte kabels. Dankzij onze productkennis, per-
soonlijke service en klantgerichtheid blijven we groeien. En daar kunnen we jouw inzet en talent goed 
bij gebruiken.

We zijn op zoek naar een

Magazijnmedewerker
• Zoek je een baan met veel afwisseling?
• Heb je een passie voor logisti ek?
• En wil je deel uitmaken van een team dat
 een sleutelfuncti e heeft  binnen ons bedrijf?

Dan is deze baan echt iets voor jou!
Tenminste, als je wilt werken bij een bedrijf 
waar elke dag weer anders is.

Wat ga je doen?
Als magazijnmedewerker ga je in het maga-
zijn aan de slag met de volgende taken:

• Lossen, controleren en inboeken van binnen-
 komende goederen
• Klaar zett en van zendingen en laden van   
 uitgaande goederen
• Correct samenstellen van orders (orders   
 picken) en verzendklaar maken inclusief de  
 vereiste documenten
• Het signaleren en melden van eventuele   
 onregelmati gheden, schades, manco’s en   
 mogelijkheden tot verbeteringen in de   
 processen

Dit verwachten we van je
• MBO werk- en denkniveau
• Enthousiasme en  gedrevenheid;  je steekt  
 graag je handen uit je mouwen
• Zelfstandigheid, proacti viteit en creati viteit
• Heft ruck/reachtruck certi fi caat is een pre
• Een fl inke porti e humor.

Daar staat natuurlijk ook iets tegenover…
• Een verantwoordelijke baan bij een bedrijf   
 met een enorme diversiteit aan producten
• Fijne collega’s die net als jij geen concessies  
 doen aan kwaliteit
• Een aanstelling voor 40 uur per week
• Salarisindicati e EUR 2.000 – EUR 2.200
 bruto/maand, afh ankelijk van jouw
 opleiding en werkervaring

Pak je kans! 
Durf jij het aan? Overtuig ons dan met je 
brief en cv. Deze kun je sturen naar Karen 
Maessen: karen@2e-interconnecti on.com. 
Eventuele vragen kun je stellen aan Karen: 
0412 – 658030 
We kijken uit naar je reacti e!


