Onderdelenmagazijn beheerder – Fulltime - Nistelrode
Vanuit jouw technische kennis en ervaring van witgoed producten weet je alles van
(technische) onderdelen en zorg je voor een doelmatige indeling van het onderdelen
magazijn. Je bent zelfstandig, proactief, nauwkeurig en bij voorkeur een beetje commercieel.
Het ene moment ben je bezig met het borgen van een adequate voorraad, het andere
moment ben je bezig met het uitgeven van onderdelen, materialen of gereedschappen. Wij
zoeken een gestructureerde magazijnbeheerder met een technische achtergrond, bij
voorkeur uit de branche.
Als magazijnbeheerder draag je zorg voor de beschikbaarheid van een doelmatige- en
economische voorraad aan middelen en onderdelen die gebruikt worden in de werkplaats. Je
signaleert tekorten, verzamelt werkorders en zorgt dat de gebruikte materialen helemaal in
orde zijn. Jij bent in control van alles uit het magazijn en draagt op die manier jouw steentje
bij aan het optimaal verloop van de werkzaamheden in de werkplaatsen en door de
servicemonteurs bij onze klanten.

De ideale kandidaat herkent zich in de volgende omschrijving
Een magazijnbeheerder heeft zijn zaakjes op orde en denkt mee over toekomstige taken en
het benodigde materiaal. Hij is zorgvuldig in producten aannemen, bijhouden en uitgeven en
houdt dit alles administratief keurig bij. Je bent betrokken en hebt een technische
achtergrond die je in wilt zetten in een ambitieus bedrijf. Binnen deze functie sta jij middenin
de operatie.

Verantwoordelijkheden
·
·
·
·
·
·

Zorgen dat de werkbussen correct bevoorraad zijn; (bijvullen en uitnemen)
Onderdelen magazijn mede opzetten en ordelijk houden;
Voorraad van onderdelen en middelen op peil houden;
Zorgen dat de onderdelen en middelen die beschikbaar moeten zijn ook beschikbaar
zijn;
Het verwerken van binnen gekomen onderdelen en middelen;
Zorg dragen voor een correcte en complete administratie van voorraad en stroom van
onderdelen en middelen.

Dagelijkse werkzaamheden
·
·
·
·

Het bestellen van onderdelen;
Beheren van voorraden van onderdelenmagazijn, werkplaatsen en werkbussen;
Het verwerken van binnen gekomen onderdelen
Administratieve verwerking van werkzaamheden

Wij vragen
·
·
·
·
·
·

MBO logistieke opleiding;
Ervaring met technische werkzaamheden;
Kennis van onderdelen, gereedschappen en elektronische apparatuur;
kennis van en ervaring in magazijnbeheer/voorraadbeheer;
Technische kennis van wit –en bruingoed apparatuur is een pré;
goede schriftelijke en mondelinge vaardigheid in het Nederlands;

·
·

Voldoende schriftelijke en mondelinge vaardigheid in het Duits of Engels is een pré;
Beschikt over voldoende kennis van computer en computersystemen (Office/ERP).

Wij bieden
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Een fulltime functie o.b.v. 38 uur
Salaris dat past bij jouw kennis en ervaring
Alle nodige hulpmiddelen om je werk goed te kunnen uitvoeren
25 vakantiedagen.
Extra loon voor de eventuele overuren.
Een gezellige werksfeer in een dynamische en groeiende organisatie.
Mogelijkheid om verder te ontwikkelen via de Strijbosch Academy.
Doorgroeimogelijkheden.
Korting op al onze producten.

Strijbosch BV is een full-service partner in professioneel, huishoudelijk en audiovisueel
apparatuur. Wij richten ons voornamelijk op het optimaal bedienen van de zakelijke klant. Wij
leveren een breed assortiment aan (professionele) wasmachines, drogers, vaatwassers,
televisies, radio’s en overig (klein)huishoudelijk apparatuur.
In 1953 opgericht en vanaf het begin gekenmerkt door vooruit te denken en sociale
betrokkenheid. In al die jaren is ons klantbestand zowel nationaal als internationaal sterk
gegroeid en bestaat vandaag de dag o.a. uit: (semi)overheidsinstellingen zoals penitentiaire
inrichtingen en COA’s. Ook bieden wij een passende oplossing voor een groot aantal
zorginstellingen en kinderopvangcentra en bieden we onze services aan de particuliere
klant.
Herken jij jezelf in deze uitdagende functie en wil je ons team komen versterken?! Aarzel dan
niet langer en solliciteer direct via hr@strijbosch.nl. Voor meer informatie kan je contact
opnemen via 0412-232823.

