Kom werken voor E&A Scheer!
Van origine een familiebedrijf zijn wij in ons ruim 250-jarige bestaan uitgegroeid tot een
internationale organisatie, die handeldrijft met meer dan 60 landen wereldwijd. Onze organisatie is
bescheiden in omvang, maar levert elke dag bijzondere prestaties. Geen dag is hetzelfde. We zijn
gespecialiseerd in het importeren, blenden en verhandelen van rum in bulk over de hele wereld.
Klantvriendelijkheid, hoge kwaliteit en uitstekende service staan bij ons hoog in het vaandel. We
groeien snel. Om die groei het hoofd te bieden, investeren we voortdurend in mensen, machines,
systemen en vergroten zo onze slagkracht en zichtbaarheid.
Ons Blending Warehouse in Sloterdijk zorgt ervoor dat alle binnengekomen orders op maat worden
klaargezet voor verlading over de hele wereld. Deze orders lopen uiteen van 1.000 liter tot tankautovolume en van eenvoudig tot complex, maar altijd op maat gemaakt voor onze klanten. En altijd
consistent van kwaliteit, waarop elke blend secuur wordt gecontroleerd. Om dit te kunnen
waarmaken, wordt dagelijks rum aangevoerd en gelost; overgepompt; gemengd tot interne blend
(bouwsteen); afgevuld bij de vulmachine in verschillende verpakkingen. Incidenteel worden, met
ambachtelijke kennis, houten vaten gelost, gevuld of omgepakt. Hou jij ervan om te werken met
slangen en pompen, in een leuk team met stoere en goedlachse mannen, kom dan ons team versterken
als:

Rum Operator (40 u/wk)
Onze ideale kandidaat:
•
Heeft zichtbaar plezier in het werk
•
Neemt verantwoordelijkheid
•
Kan goed samenwerken
•
Werkt nauwkeurig en volgens kwaliteitsvoorschriften
•
Heeft overzicht
•
Reageert proactief en oplossingsgericht
•
Houdt van aanpakken
•
Maakt het werk af, ook als het even tegenzit
•
Is servicegericht
Het takenpakket omvat:
•
Het bereiden van rumblends volgens uniek recept
•
Verpompen van vloeistof
•
Monsters klaarmaken en beoordelen
•
Alcoholmetingen verrichten
•
Verzendklaar maken van orders
•
Laden en lossen van goederen
•
Onderling afstemmen over de (dag)planning
•
Alle overige voorkomende magazijnwerkzaamheden als opruimen en schoonmaken
•
Meedenken over verbeteringen in het werk

Wij vragen:
•
Minimaal mbo werk- en denkniveau
•
Affiniteit met productie e/o logistiek
•
Ervaring met slangen en pompen is een pré
•
Bezit van heftruck certificaat of de bereidheid om dit te halen
•
Communicatieve vaardigheden
•
Beheersing van de Nederlandse taal, Engels is handig
•
Douanekennis e/o kennis van gevarengoed is een pré
Voor onze a-typische werkomgeving is het vinden van mensen met relevante werkervaring lastig. Uit
ervaring weten we, dat nieuwe medewerkers nog intern moeten worden opgeleid. We zoeken daarom
een collega, die zich voor langere tijd wil binden.
Het warehouse is momenteel geopend van maandag tm vrijdag van 8:00-16:30 uur. We verwachten
dit over niet al te lange tijd te zullen verruimen naar circa 6:00-18:30 uur, met een vroege en late
ploeg, die elkaar overdag overlappen.
Naast een bijzondere werkomgeving in een uniek bedrijf, een deskundig team en prettige collega’s,
bieden wij ook een marktconform salaris (€2.200,- tot €3.200,- bruto/mnd, afhankelijk van kennis en
ervaring) en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Kijk ook op www.rum.nl en www.mainrum.com voor meer informatie. Spreekt het je aan om elke dag
klaar te staan voor de klanten achter rummerken over de hele wereld? Stuur ons dan je motivatie en
CV toe t.a.v. Emke Osinga (COO) via office@rum.nl.

