Onderwerp: vacature MAGAZIJNBEHEERDER (technisch)
Bedrijf:
VISSER is een bedrijf dat veelzijdige producten ontwerpt en fabriceert. De producten worden
wereldwijd geleverd in zowel landbouw als industriële toepassingen. Er zijn ca. 30
medewerkers werkzaam.
De producten zijn met name allerlei soorten transportsystemen zoals transportbanden,
rollenbanen, kistenvullers, palletiseermachines, kantelaars, liften, bunkers, machinebouw,
bordessen en overige constructies.
Functiebeschrijving:
Als magazijnbeheerder zorg je voor alle materiaalstromen van binnenkomende en uitgaande
materialen en machines. Daarnaast zorg je voor het magazijn en voorraadbeheer.
Doordat de werkzaamheden voor deze functie niet altijd een volledige dagtaak is kunnen
andere (technische) werkzaamheden gevraagd worden, zoals het meewerken bij de
assemblage van de machines.
Door de combinatie van de hiervoor omschreven werkzaamheden zoeken wij een persoon die
technisch goed onderlegd is maar ook administratief en organisatorisch overzicht heeft.
De werkzaamheden zijn dus heel uiteenlopend en divers.
Enkele taken:
- Ontvangst van de goederen, controleert deze met de pakbon en draagt zorg voor
opslag.
- Maakt de orders verzendklaar en zorgt voor de verzending.
- Laden/lossen vrachtauto’s.
- Maakt vrachtbrieven/paklijsten.
- Verzamelen onderdelen op ordernummer t.b.v. assemblage.
- Magazijn en voorraadbeheer.
- Controleren van de aangeleverde productonderdelen
- Samenstellen van halffabricaten en/of eindproducten
- Inspecteren en testen van halffabricaten en/of eindproducten
- Bestellen gebruiksmiddelen en kleine onderdelen in overleg met de inkoop
- Op termijn verkoop van onderdelen/spare parts
Functie eisen:
- Opleiding MBO werktuigbouw of gelijkwaardig niveau.
- In het bezit van een Heftruckcertificaat.
- In bezit van rijbewijs BE.
- In het bezit van VCA.
- Tekening kunnen lezen.
- Bij voorkeur ook enige kennis van hydrauliek, pneumatiek en elektrotechniek.
- Accurate werkhouding.
- Nauwkeurige en zelfstandige werkhouding.
- Voelt zich thuis in een hectische omgeving en kan overzicht houden.
- Pro-actief.
- Verantwoordelijkheidsbesef.
- Team player.

Beloning:
- De beloning en arbeidsvoorwaarden zijn conform de Metaalunie CAO en in
overeenstemming met het niveau van de functie en van de kandidaat.

