
Solar Bouwmarkt BV is een jong bedrijf dat gespecialiseerd is in het verkopen van complete 
Green zonnepaneelsystemen inclusief installatie door bijna het hele land. Solar Bouwmarkt BV 
levert zonnepanelen aan particulieren en incidenteel aan bedrijven die graag voorop willen lopen 
met het verduurzamen van Nederland. Of het nu gaat om doe-het-zelf-pakketten of installaties 
die geïnstalleerd worden door erkende installateurs, bij Green Guys BV kunnen klanten terecht 
voor snel, duidelijk en helder advies. Zowel op technisch als commercieel vlak. 

Wij zijn een groeiend bedrijf gevestigd in Almere Poort met 11 medewerkers. Wij gaan informeel 
met elkaar om waar openheid en werkplezier bij ons belangrijk is. Wij zijn op zoek naar een 
Magazijnmedewerker voor 40 per week.  

Wat ga je doe als Allround Magazijnmedewerker? 

Als allround magazijnmedewerker ben je verantwoordelijk voor het complete logistieke proces. 
Het magazijn is jouw domein. Het kost jou dan ook geen enkele moeite om het magazijn netjes 
en op orde te houden en waar nodig te optimaliseren. Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit: 

• Ontvangst en controle van de geleverde goederen 
• Inruimen van de goederen 
• Orders picken en inpakken voor verzending 
• Correct verwerken van de logistieke documenten 
• Afhaalklanten vriendelijk te woord staan 
• Het schoon en netjes houden van het magazijn 

Wie zoeken wij? 

Je vindt het fijn om te zorgen dat al het goederenverkeer op de juiste manier verloopt in jouw 
magazijn. Enkele jaren ervaring in een soort gelijke functie is een pré, maar geen vereiste. Je 
vindt het prettig om mee te denken wat er verbeterd kan worden in het bedrijf en . Accuraat 
werken en oog hebben voor detail is voor jou vanzelfsprekend, Je beschikt onder andere over: 

• Verantwoordelijkheidsgevoel 
• Productkennis is een pré 
• Werkervaring is een pré 
• Rijbewijs 
• Kwaliteit en nauwkeurigheid vind je heel belangrijk 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal 
• Werken met een computer is jou niet vreemd 
• Positieve werkhouding 

Wij bieden jou: 

• Contract van 40 uur per week 
• Prima basissalaris 
• Winstdeling 
• Regelmatig bedrijfsuitjes 

Ben je geïnteresseerd en/of heb je vragen? 

Je motivatie met cv kun je mailen en heb je vragen over de functie, dan kun je bellen met 
Laurens Knapen op telefoonnummer: 036-2002116. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature 
is niet gewenst. 

 


