‘Van Bodegraven Elektromotoren’ is gespecialiseerd in draaiende assen. Hierdoor kunnen
wij onze klanten helpen om de concurrentie te verslaan. Door onze hoogwaardige
producten, vakbekwaam personeel en passie willen wij de zorg nemen over het
bedrijfsproces van onze klant. Wij zorgen ervoor dat het continu presteert waar en wanneer
de klant maar wilt. Het bieden van een totaaloplossing op basis van partnerschap is onze
corebusiness.
‘Uw draaiende as onze Service!’

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

Magazijn/Werkplaats ondersteuner (m/v) [full time]
Functieomschrijving
Als magazijn/werkplaats ondersteuner ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van
het logistieke proces waarbij je focusgebied ligt in de goederen ontvangst en het juist
verwerken van de bijhorende papieren. Maar ook het verzenden van goederen behoren tot
je verantwoordelijkheid. Als ondersteuner in de werkplaats zijn je werkzaamheden
voornamelijk gericht op de oppervlakte behandeling van machines en onderdelen. De
werkzaamheden zijn hierdoor heel divers.
Je bent werkzaam in een team van meerdere medewerkers en rapporteert aan de
werkplaatsmanager.

Functiebeschrijving
Als Magazijn/Werkplaats ondersteuner ben je verantwoordelijk voor:









Het, in ontvangst nemen van goederen
Het administratief verwerken van de ontvangsten
Het verzend gereed maken van producten
Het laden en lossen
Het registreren van tekortkomingen / afwijkingen
Het stralen, schoonmaken van machines en onderdelen
Het coaten van machines en onderdelen
Het afleveren en ophalen van machines en/of onderdelen

Wat wij vragen:
 MBO werk en denk niveau
 Administratief inzicht
 Bekend met de gangbare Microsoft programma’s
 Talen: Nederlands en Engels
 Rijbewijs B(E)
 Heftruckcertificaat
(is een pre)
 VCA [minimaal Basis] (is een pre)
Je gedragscompetenties






Aanpakker
Flexibel
Zelfstandig
Doorzetter
Betrouwbaar

Wat wij bieden:
- Prima werkomgeving met fijne collega’s
- Een zelfstandige, uitdagende functie
- Een compleet pakket arbeidsvoorwaarden met een marktconform salaris
- Verdiepende cursussen en/of opleidingen

Zoek je een leuk en uitdagend werk, en heb je de wil om een prima collega te worden dan
willen we je graag ontmoeten. Mail dhr. R.E.G. Renee voor een verzoek om een
sollicitatiegesprek of bij eventuele vragen. Zijn emailadres is: rr@vanbodegraven.nl
Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op onze website www.vanbodegraven.nl

