
VACATURE

MAGAZIJNMEDEWERKER
Per direct | 24 uur per week (0,6 fte)

Ben je een echte aanpakker, fysiek sterk en zit je vol met energie? Wil je werken 
binnen een snelgroeiend bedrijf met een groot wisselend assortiment op het gebied 
van kamer- en buitenplanten en bijbehorende producten? Dan is een functie als 
Magazijnmedewerker bij Steck wellicht iets voor jou. 

WWat je gaat doen:
- Je draagt zorg voor het overzichtelijk en netjes houden van het magazijn
- Je helpt met het lossen, laden en ordenen van karren en pallets het magazijn in en uit
- Je helpt bij het aanleveren van producten voor onze afdelingen
- Je helpt bij het in elkaar zetten van stellingen en ander presentatiemateriaal

Wat je meeneemt:
- Je bent in fysiek goede conditie en kunt zwaar werk - Je bent in fysiek goede conditie en kunt zwaar werk verrichten. Uiteraard zorgen wij 
voor de juiste ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld (elektrische) palletwagens
- Twee rechterhanden; je zet (show)producten in razendsnel tempo in elkaar
- Een heftruckdiploma is gewenst, maar niet vereist. Je bent wel bereid deze op termijn 
te halen

Wat wij bieden:
- Een bijzonder concept in ontwikkeling waarop je echt verschil kan maken
-- Een bevlogen en enthousiast team
- Een salaris en voorwaarden conform de non-retail CAO

Interesse? Stuur je sollicitatie dan z.s.m. naar werken@steckutrecht.nl
t.a.v. Karima Benali. Ook voor je vragen kan je op dit mailadres terecht. Maar bellen mag 
ook: 030 782 0680. Bij een geschikte reactie nemen wij direct contact met je op.

Waar je komt te werken:
SSteck is een groene stadsoase-to-be in de wijk Overvecht. Samen met lokale partners 
en makers laten wij heel Utrecht groen laten denken en doen. Onze klanten kunnen bij 
Steck terecht voor een ruim assortiment aan planten, accessoires, tuinmeubels en 
producten om meer te doen aan vergroening zoals regentonnen, wormen-en 
insectenhotels. Ook vind je er een tuincafé, workshops, lezingen en expo’s. Er gebeurt 
een hoop bij Steck! 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.


