
Orde schepper (Magazijnmedewerker) 

Wij. Tchai is de naam. We zijn een derde generatie familiebedrijf en cultiveren 
een filosofie welke volledig in het teken staat van het vergroten van de 
persoonlijke potentie van onze mensen. Een groep mensen met liefde voor het 
vak onder één dak (en daarbuiten). 
We zijn gegroeid van het maken van displays tot het displayen van merken. 
We creëren merkactivaties door middel van concept denken, flagship-, 
concept-, pop-up stores en productpresentaties. Noem ons Retail specialist, 
sterspeler in shopper marketing of instore uitblinker. Eén ding is zeker; Tchai is 
een trots bedrijf dat internationaal het onmogelijke mogelijk maakt, al meer 
dan 60 jaar. Hoe we volhouden? Simpel, we zijn gek op wat we doen. Meer 
weten? 

Jij. Naam onbekend. Wel weten we dat je houdt van orde en netheid. Het 
coördineren van inkomende en uitgaande goederen zit jou in het bloed. 
Samen met onze productspecialist houd je de voorraad bij en voorzie je onze 
projecten van de juiste producten aan de hand van een line-up.  

Omschrijving van jouw rol: 

• Orde en netheid bewaken van (telecom)producten 
• Inkomende en uitgaande goederen beheren 
• Ik ben pas tevreden als alles is opgeruimd 
• Meerdere projecten tegelijk? Geen probleem voor mij 
• Ik houd van werken met (Excel)lijsten. 
• Instellen en updaten van telecom producten 
• Ik vind het niet erg om zelf mijn mouwen op te stropen 
• Ik ken mijn grenzen en wanneer ik stress ervaar, deel ik dit met mijn 

collega’s 

Je maakt deel uit van een zelfsturend team. Dit team werkt voor mooie klanten 
als Samsung en Nike. Iedereen is verantwoordelijk voor het groepsresultaat 
alsmede elkaars werkplezier. Dit vraagt om een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel en zijn we bereid elkaar te helpen. Net zo 
belangrijk vinden wij het om samen te zijn en te ontspannen! 

Wil je werken bij een creatief bedrijf waar veel ruimte is voor persoonlijke groei 
en samenwerking? Stel jezelf aan ons voor via thisisme@tchai.nl  
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