De ‘Medewerker magazijn’ ondersteunt het logistieke team in Sleeuwijk. Hier is het GAiNdistributiecentrum waar kleding en goederen worden verzameld, gesorteerd en opgeslagen. Een
bakwagen rijdt dagelijks rond om goederen op te halen uit heel Nederland. Vanuit het centrum
worden regelmatig de vrachtwagentransporten opgestart naar Oost-Europa om goederen te lossen
bij partnerprojecten.

Medewerker magazijn m/v
Over GAiN
Global Aid Network (GAiN) is een wereldwijde organisatie die Gods liefde uitdraagt door noodhulp en
ontwikkelingsprojecten. Stichting GAiN bestaat in Nederland sinds 2008. Inmiddels zijn er zeventien
medewerkers en ruim honderd vrijwilligers werkzaam. Meer informatie: www.gainhelpt.nu/logistiek.
Taakomschrijving
Het is een gevarieerde functie waarin je volop kansen krijgt je talenten in te zetten. Je zult veel
samenwerken met collega’s en chauffeurs. Je zult hen helpen met het verwerken en registreren van
de in- en uitgaande goederen. Het geordend houden van de opslagruimtes en het onderhouden van
de interne (transport)middelen behoort ook tot je taken. Indien nodig kun je zelf goederen ophalen
binnen Nederland.
Na een inwerkperiode zal het zelfstandig beheren van de opslagslagruimtes onderdeel zijn van je
takenpakket.
Bekwaamheden
Je bent:
•
•
•
•
•

accuraat, taalvaardig en houdt van organiseren
leergierig, zelfstandig en initiatiefrijk
in goede fysieke conditie
minimaal in bezit van rijbewijs B.
enthousiast christen

Je kunt:
•
•

goed samenwerken
omgaan met het Microsoft office pakket
Bekendheid in de logistiek en omgaan met een heftruck is een pre.
Dit bieden wij
GAiN biedt een afwisselende functie waarbij het mogelijk is om jezelf te ontwikkelen en dienstbaar te
zijn voor de medemens. Werktijden zijn bespreekbaar. Doorgroeien binnen de organisatie behoort
tot de mogelijkheden.

Vergoeding
De functie is op basis van een zogenaamde ‘vriendenkring’. De medewerker zoekt in zijn/haar
netwerk sponsors voor eigen levensonderhoud of doet de functie naast een betaalde baan. Er
is een vergoeding mogelijk voor reis- en telefoonkosten.
Training
Werken bij GAiN betekent jezelf ontwikkelen als christen en als professional. Je krijgt daarom een
basistraining waarin je ervaring opdoet met de beginselen en de strategie van GAiN en onze
zusterorganisatie Agapè.
Geïnteresseerd en gemotiveerd?
Vragen? Stel ze aan Ad Bor / Roland Bosman: 06 51237250 | logistiek@gainhelpt.nu
Solliciteren? Stuur een e‐mail met CV en motivatiebrief naar info@gainhelpt.nu

