PERFORMANCE
BY PASSION

Wij zijn Passa Sports!

De onbetwiste specialist in jouw sport. Passa Sports is de organisatie achter o.a. de sport specialistische webshops TennisDirect,
VoetbalDirect, RunningDirect en sportshop.com. Gespecialiseerd in voetbal, hockey, hardlopen en indoorsporten zoals handbal, volleybal en
korfbal. Binnen de sportbranche is Passa Sports uitgegroeid tot een toonaangevende speler binnen de Benelux met ook Europese ambities.
Inmiddels werken er ruim 175 medewerkers op de vestigingen in Waalwijk en Warmond. Tevens zijn er verkoopkantoren in Keulen en een in
Göteborg, waar er respectievelijk 4 Duitse en 3 Zweedse collega’s werkzaam zijn.

vacature

Medewerker
goederenontvangst
locatie: Waalwijk | 40 uur

Functie & organisatie

Werkzaamheden

Voor ons (nieuwe) logistiek centrum zoeken
we per direct een logistiek medewerker voor
de afdeling goederenontvangst. In deze
logistieke functie zorg je voor de verwerking
van binnengekomen goederen. Je ontvangt de
goederen van de vervoerder en je controleert en
registreert ze correct in het systeem. Door jouw
scherpe blik boeken we de juiste producten en
aantallen binnen en loopt het logistieke proces
vloeiend door. Je komt te werken in een team van
enthousiaste en betrokken collega’s. Een goede
samenwerking binnen de keten van Supply
Chain en het efficiënte beheer van bevoorrading
en communicatie met inkoop is noodzakelijk.

•
•

Passa Sports is een jong en energiek bedrijf
met een hands-on mentaliteit. Iedereen binnen
Passa Sports heeft een grote passie voor sport!
En wat is er dan ook mooier dan werken voor het
grootste online sportbedrijf van Nederland?
De bekendste labels van Passa Sports zijn
TennisDirect,
VoetbalDirect,
HockeyDirect,
Runningdirect en Indoordirect, die je misschien
wel kent van partnerships met o.a. de KNLTB,
Voetbal.nl, KNKV, NHV en de KNHB.

•
•
•
•
•
•
•
•

Laden en lossen met heftruck
Het ontvangen en retourneren van alle
binnenkomende goederen.
Controle van vrachtbrieven
Controle op breuk, schade en afwijkingen
signaleren en overleggen
Het correct registreren van de goederen in
ons systeem
Communicatie met inkoop bij incorrecte
leveringen
Het vervoer van de goederen naar
desbetreffende afdelingen
Het opslaan van goederen in
magazijnstellingen
Jouw afdeling en werkplek georganiseerd
houden
Het plannen van binnenkomende goederen

Profiel
•
•
•
•

Fulltime beschikbaarheid
Minimaal MBO-niveau werk- en
denkniveau
Flexibele en fanatieke werkhouding
Nauwkeurig en een positieve instelling
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Ervaring in soortgelijke functie is een pré
Hands-on mentaliteit
Heftruck certificaat of bereid deze te
behalen
Teamverband maar ook zelfstandig
beslissingen nemen
Je beschikt over goede communicatieve
vaardigheden
Je kan geordend en opgeruimd werken
en je houdt ook je werkplek netjes en
overzichtelijk
Je beschikt over een goede administratieve
basis

Wij bieden jou
•
•
•
•

Leuke collega’s in een sportief bedrijf
Een marktconform salaris
Interessante kortingen op onze producten
Het behalen of verlengen van certificaten
benodigd voor jouw afdeling

Interesse?
Scoor een uitnodiging voor een gesprek door
je motivatie en cv te sturen naar onze HRManager: Tessa.vanhelvert@passasports.com

Passa Sports B.V. Veerpolder 32 2361 KW Warmond T 0252-200014
Passa Sports Europe B.V. Tielenstraat 13 5145 RC Waalwijk T 0416 – 652803

