VACATURE
MAGAZIJNBEHEERDER M/V
Een zelfstandige functie in het nieuwe magazijn voor onze vestiging in Eersel, waar jij het overzicht bewaard en de verantwoording draagt voor de voorraden…..
Als magazijnbeheerder zorg je ervoor dat de installatie- en servicemonteurs de juiste materialen krijgen om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren, je zorgt voor de juiste voorraad in het magazijn en je voorziet
de monteurs van gereedschap en werkkleding. Daarnaast beheer en bewaak je de goederenontvangst. Het verrichten van enkele administratieve handelingen behoort ook tot jouw verantwoordelijkheden. Je staat
in nauw contact met onze werkvoorbereiders en projectleiders.
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Wat verwachten wij?
•
Een afgeronde mbo niveau 2 opleiding
•
Relevante werkervaring in het magazijn
•
Ervaring met geautomatiseerd voorraadbeheer bij voorkeur Syntess Atrium
•
Aantoonbare technische affiniteit en in het bezit van een rijbewijs B

Ben je enthousiast?
Ben jij de aanpakker die het splinternieuwe magazijn gaat beheren en onze monteurs gaat voorzien van de juiste materialen? Werk je graag
zelfstandig maar toch in een enthousiast team collega’s met passie voor hun vak? Reageer dan snel en wie weet nodigen wij jou uit voor een
sollicitatiegesprek!
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Tot aan de lunch berg je alle binnengekomen bestellingen op in het magazijn en zet je de nieuwe orders voor de volgende dag alvast klaar. Hierna heb je een mooi overzicht om jouw voorraadbeheer
goed in kaart te brengen en ga je de bestellingen doen. Als je jouw administratie op orde hebt gebracht is de tijd weer omgevlogen en zit jouw werkdag er weer o
Wat bieden wij?
•
Een plezierige en uitdagende werkomgeving binnen een hecht familiebedrijf
•
Ruimte voor eigen ideeën en initiatieven
•
Een nieuw ingericht magazijn in een modern bedrijfspand
•
Uitstekend salaris aangevuld met goede secundaire arbeidsvoorwaarden
•
Een leuke en afwisselende baan voor 30-40 uur per week (n.t.b.)
•
Een prettige werksfeer in een enthousiast en gemotiveerd team
•
Opleiding en vakgerichte cursussen
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Jouw werkdag begint om 06:30 uur. Eerst open je het magazijn en de kantine, pak je een kop koffie en vervolgens begeleid je de monteurs met het laden van de reeds klaargezette spullen. Rond 08:00 heb je
alle monteurs van hun spullen en gereedschap voorzien en keert de rust terug in jouw magazijn.

AQUALON VAN ZUTPHEN VOORHEEN

Mail je sollicitatiebrief en CV t.a.v. Jasper van Zutphen naar jasper@van-zutphen.com
of neem telefonisch contact op (0497-517092) voor meer informatie over deze vacature.
Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op www.aqualonvanzutphen.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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