Afgedrukt op zondag 23 januari 2022 van www.startfoundation.nl

Samsung SDS
Olympia en Samsung SDS bieden jou de kans om zonder cv, zonder motivatiebrief en zonder sollicitatiegesprek te
gaan werken als Logistiek Medewerker.
Het enige wat jij hoeft te doen is langs te komen bij één van de drie locaties van Samsung SDS en je in te schrijven. Wij
nemen dan op volgorde van aanmelding contact met je op wanneer je mag langskomen voor een rondleiding. Vind je
het leuk? Dan loop je daarna direct de deur uit met een nieuwe baan!

Wat doet Samsung SDS?
In het magazijn wordt dagelijks gezorgd voor een goede afhandeling van bestellingen van webshops en winkels die
producten van Samsung verkopen.

Wat ga jij doen?
Jij zorgt ervoor dat al deze bestellingen verzameld worden, netjes worden verpakt en klaar staan voor verzending. Dit
doe je samen met een gezellig team van collega’s.
De eerste dagen wordt je getraind door een ervaren trainer die jouw leert hoe je omgaat met het scansysteem, laat
zien waar je alle producten kunt vinden en waar jij al je vragen kan stellen.
We vinden het ontzettend belangrijk dat je op een fijne en veilige manier aan de slag kan.

Welke werklocatie en werktijden passen het beste bij jou?
Breda
Samsung SDS Breda – Bavelseparklaan 3, Bavel
Parttime zijn de werktijden van 7.30 – 16.00 uur.
Fulltime zijn de werktijden van 6.00 tot 14.30 en 14.30 tot 23.00 . De ene week werk je de ochtenddienst en de andere
week de middagdienst
Tilburg
Locatie 1 Samsung SDS Tilburg – Theseusstraat 13, Tilburg
Parttime kan je werken van woensdag t/m vrijdag en zijn de werktijden tussen 10:00 en 21:30
Fulltime werk je van maandag t/m vrijdag en zijn de werktijden van 6.00 tot 14.30 uur en 14.30 tot 23.00 uur. De ene
week werk je de ochtenddienst en de andere week de middagdienst.
Locatie 2 Samsung SDS Tilburg – Centaurusweg 123, Tilburg
Parttime en Fulltime mogelijkheden vanaf 3 dagen per week. Werktijden zijn tussen 7.00 – 18.00 uur.

Wat mag je verwachten?
Uiteraard horen er natuurlijk goede arbeidsvoorwaarden bij:
• Tijdelijk contract, met uitzicht op een vast contract;
Salaris van €10,71 per uur als je ouder bent dan 21
Salaris van €13,67 per uur als je werkt tussen 18:00 uur 's avonds en 6:00 's ochtends.
Salaris van €15,77 per uur als je op zaterdag werkt (er is alleen overwerk op zaterdag)
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8% vakantiegeld en je bouwt vanaf je eerste werkdag vakantie uren op.
Reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer
Vanaf je 26e werkweek bouw je een basispensioen op
Aanvullende ondersteuning vanuit Olympia, als dat nodig is.

Wat verwachten we van jou?
Gezien de werkzaamheden vind je het niet erg om staand te werken en veel te lopen. Het is fysiek uitdagend. Om alle
pallets te kunnen stapelen moet je ook minimaal 1.70m lang zijn. Daarnaast moet je met eigen vervoer op locatie
kunnen komen, met het openbaar vervoer kan je namelijk niet op tijd op locatie komen.
Qua beschikbaarheid vragen we voor parttime medewerkers dat ze 3 dagen per week beschikbaar zijn, waarvan in
ieder geval de vrijdag. Fulltimers werken van maandag t/m vrijdag iedere dag.
Als laatste is een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) verplicht. Olympia betaalt de aanvraagkosten hiervan.

Kom langs!
Wil jij direct aan de slag als logistiek medewerker? Kom dan zo snel mogelijk langs op één van onze locaties. Dat kan
van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 – 18.00 uur.

Heb je vragen?
Heb je vooraf nog vragen? Mail dan naar Kaj Bathoorn via werkvertrouwen@olympia.nl.
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