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Ben jij op zoek naar een veelzijdige functie in het magazijn en wil je een bijdrage leveren aan ons logistieke proces? Als allround magazijn
medewerker bij Widontec in Veghel is dat jouw job. Jij zorgt ervoor dat het logistieke proces soepel verloopt en de voorraden op orde zijn.

Jouw functie
Als allround magazijn medewerker ben je verantwoordelijk voor de ontvangst, controle en verzending van goederen. Ook zorg je ervoor dat de
monteurs de juiste onderdelen hebben voor de montage of reparatie. Daarnaast verzorg je de administratieve afhandeling en en dat het
magazijn netjes en gestructureerd is. Je word goed ingewerkt en werkt in een gezellig team.

Dit ga je doen
In ontvangst nemen van goederen en materialen en deze op juiste plaats in ons proces inrichten
Orders picken voor de productieafdeling
Periodiek tellen en inventariseren voorraad
Administratief verwerken van in- uitgaande goederen
Verzending van goederen.

Wat je van ons mag verwachten
Een fulltime baan of leer-werktraject vol afwisseling
Een mooi salaris, of je nu pas start of juist al meerdere jaren werkervaring hebt
Op korte termijn een vast contract
Een fijne (leer-)werkplek, waar je onderdeel bent van een jong team. De sfeer is goed en je kunt collega’s al jouw vragen stellen
25 vakantiedagen, reiskostenvergoeding en een collectieve pensioenregeling
Volop mogelijkheden om je te ontwikkelen via interne opleidingstrajecten en een breed cursusaanbod
Actieve personeelsvereniging met gezellige uitstapjes en borrels.

Dit heb jij in huis
R

epresentatief en servicegericht, je bent het visitekaartje van het bedrijf

Een zelfstandige werkhouding: je denkt graag zelf na over hoe je jouw werk het beste kunt uitvoeren en gaat daar actief mee aan de slag
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ommunicatieskills: je bent niet bang om hulp te vragen wanneer dat nodig is.

Een rijbewijs B(E) om onderdelen op te halen of af te leveren.

ver Widontec
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eb je als allround magazijn medewerker eenmaal bij Widontec binnengekeken, dan wil je geheid niet meer weg. Logisch. Het bruist bij ons van

de innovatie. We ontwerpen en bouwen nieuwe machines voor opdrachtgevers in de agrarische, industriële en evenementensector. Dat zijn
enkele stuks of machines die in serie worden opgenomen en de wereld overgaan. Specialistische kennis van techniek, mechaniek, hydrauliek,
automotive en elektronica gaan bij ons hand in hand. Als magazijn medewerker ben jij de spil in ons bedrijf. En dat zorgt voor veelzijdigheid in
jouw baan en goede doorgroei mogelijkheden.

o iciteer!
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tuur je cv en een korte motivatie ter attentie van Clement Stoof, operational manager, naar info@widontec.nl. Je kunt ook bij Clement terecht

voor meer informatie over de functie via 0413 – 379 180.
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