INPAKKER
Orfit Industries te Wijnegem ontwikkelt en produceert innovatieve en
hoogwaardige medische hulpmiddelen in de vorm van thermoplastische
kunststofplaten en toebehoren. De producten worden gebruikt als
spalkmateriaal voor fysische revalidatie, voor patiëntimmobilisatie in
radiotherapeutische behandelingen en in de orthopedische industrie.
Orfit is op zoek naar een medewerker (m/v) voor de inpakafdeling:

Functie:
Je staat in voor het manueel picken en inpakken van onze producten volgens een
pickinglijst.
Je neemt volgens de pickinglijst de juiste producten, de juiste aantallen en de
juiste lotnummers uit de rekken. Gezien ons zeer uitgebreid productgamma is dit
geen sinecure. Daarna verpak je de producten volgens de werkinstructies. Het
volgen van deze protocollen is erg belangrijk aangezien elk land aparte vereisten
heeft over het importeren van producten.
Je registreert de ingepakte producten in het ERP systeem (Microsoft Dynamics).
Ook het bedienen van de inpakmachines behoort tot je takenpakket. Je werkt in
een team van meerdere inpakkers maar ieder verwerkt zijn eigen orders.
Je staat onder leiding van de afdelingsverantwoordelijke en je staat in nauw
contact met de logistieke afdeling.

Profiel:
• Je hebt reeds relevante ervaring als orderpicker.
• Je kan goed met de computer werken. Bij voorkeur heb je ervaring met Excel
en SAP.
• Je draagt kwaliteit hoog in het vaandel.
• Je kan efficiënt en georganiseerd werken.
• Je bent stressbestendig en kan je gemakkelijk aanpassen als de werkdruk wat
hoger wordt.
• Je kan zowel in teamverband als zelfstandig werken.
• Je hebt een goede kennis Nederlands.
• Het bezit van een geldig heftruckattest is een pluspunt.

Aanbod:
• Marktconforme verloning.
• Extra legale voorwaarden zoals hospitalisatieverzekering, pensioenverzekering
en maaltijdcheques.
• Je werkt in daguren van 7u30 tot 16u, op vrijdag tot 14u.
• Je krijgt een uitgebreide interne opleiding.
• Je krijgt de kans om te werken met de meest innovatieve producten die
wereldwijd een impact hebben op de levenskwaliteit van mensen.

Contacteer ons of stuur jouw CV met motivatie aan Elke Rakers HR@orfit.com.
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