
 
 
 
Voor de afdeling Inventory Control & Warehousing zoeken wij een kandidaat voor de functie van: 
 
 

 
Magazijn Medewerker ‘Plus’ 

 
 
 
Doelstelling van de functie 
Het verrichten van magazijnwerkzaamheden (Orderpicking, fysieke uitvoering van voorraadbeheer, 
heftruckwerkzaamheden, uitvoering van administratieve taken) 
 
 
Plaats in de organisatie      
 
 
                             Manager Inventory Control & Warehousing 
 
             
                                         
 
 
                          Teamcoördinator Magazijn 
 
 
      Magazijnmedewerker ‘Plus’ 
 
 
    Magazijnmedewerker 
           
 
 
Functiebeschrijving 
Het aan de hand van bevoorradingslijsten, schema’s en aanwijzingen uitvoeren van de volgende 
werkzaamheden: 
- de aangeleverde artikelen/goederen lossen met behulp van bovenloopkraan, palletwagen,  
  hef- of reachtruck. 
- het ontvangen, uitpakken, sorteren, opbergen, uitgeven en bevoorraden van een vrij 
  grote verscheidenheid van artikelen/ goederen (onderdelen, halffabricaten, gereed- 
  schappen, hulpmaterialen, verbruiksartikelen en dergelijke. 
- de ontvangen artikelen/goederen controleren op aantal en beschadigingen. 
- het bij problemen/afwijkingen van aantal alsmede bij beschadigingen informeren van de  
  Teamcoördinator. 
- het bevoorraden van de benodigde hoeveelheid artikelen/goederen met behulp van de  
  aanwezige hulpmiddelen naar de (bewerkende) afdelingen. 
- het informeren van de Teamcoördinator als tijdens het bevoorraden vermeende tekorten  
  dreigen te ontstaan. 
- het in voorkomende gevallen uitvoeren van andere magazijn werkzaamheden. 
 
Daarnaast behoort het ondersteunen van de dagelijkse leiding en bij diens afwezigheid eventueel 
vervangen ook tot de verantwoordelijkheden. 
 
 
 



 
Functie-eisen 

- Opleiding: (V)MBO 4 werk- en denkniveau, of gelijkwaardig door opgedane ervaring. 
- Werkervaring: Enige relevante werkervaring in een magazijnomgeving incl. basiskennis 

magazijnbeheer. 
- Heftruckcertificaat en ervaring met interne transportmiddelen is een pre; 
- Enig inzicht in locatie- en productnummering en het operationele logistieke proces; 
- Kennis van de functie aangaande veiligheid-, milieu- en bedrijfsvoorschriften; 
- Kennis van Microsoft Office en gebruik van computer in het algemeen. 

 
De perfecte kandidaat is flexibel ingesteld, weet van aanpakken en behoudt/versterkt de servicegraad. 
Is een teamspeler en heeft aanleg voor leidinggeven. De kandidaat kan zowel zelfstandig als in 
teamverband werken. 
 

 
De arbeidsvoorwaarden 
Het salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie. 
 
Interesse?  
Stuur dan jouw motivatiebrief en c.v. naar afdeling HR via hr@mayfran.eu 
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