
VACATURE YAKINIKU 
MAGAZIJN MEDEWERKER  

(FULLTIME)

Gaat jouw hart sneller kloppen van een strak, geordend magazijn en ben jij een echte aanpakker? 
Dan pas jij perfect in ons team!  

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde, fulltimer die vanuit de basis in Axel ons kan helpen met het verpakken 
en verzenden van producten en daarnaast helpt bij het lossen van containers van een gaaf BBQ merk 

Je gaat werken met de leukste producten die er in de wereld te koop zijn, vinden wij. Yakiniku Grill is een snel 
groeiend bedrijf waar keramische bbq’s worden verkocht en aanverwanten. Vorig jaar hebben wij een nieuw 
product gelanceerd en de gehele kamado lijn geïnnoveerd. Bij YAKINIKU is alles Japans geïnspireerd, dat geeft 
inspiratie voor nieuwe ideeën en producten. Door de (inter)nationale groeiende vraag van onze producten zijn 
wij opzoek naar versterking in ons magazijn.

Wij bieden een uitdagende functie met als basis het magazijn in Axel, bij een jong, ambitieus team. Het is een 
vlotte, platte organisatie waar je afhankelijk van je werkervaring en leeftijd een goed salaris zal ontvangen met 
secondaire voorwaarden.

WAT GA JE DOEN?
• Alle voorkomende werkzaamheden in het magazijn, zoals de ontvangst en opslag van goederen, 
 retourneren en transport;
• Het inruimen van binnengekomen goederen;
• Schoon, opgeruimd en veilig houden van het magazijn;
• Verzorgen van de administratie en registratie, zoals het vastleggen van aantallen en verwerking van  
 verzendlijsten in het systeem;
• De voorraadcontrole middels periodieke tellingen;
• Het uitvoeren van screenings (verversen van de voorraad).

Ben jij een doorzetter en ben je op zoek naar een baan in de logistiek? Dan spreken we je graag over de functie 
van Magazijn medewerker in Axel/Terneuzen!

Graag ontvangen wij jouw CV en motivatie op info@yakinikugrill.com tav Frederic Kole. 

Bekijk ook eens onze verschillende websites;
www.yakinikugrill.com | www.bbqflavour.com | www.eldurapi.com 


