seats to suit
Ben jij een gedreven en nauwkeurige Magazijnbeheerder?
Beschik jij over de juiste mentaliteit, werkhouding en ben je daarnaast stressbestendig? Dan is dit een geschikte vacature voor jou!

Magazijnbeheerder (m/v)

Het betreft een fulltime functie voor 38 uur per week.
De nadruk in de functie ligt op het ontvangen van inkoopgoederen, de ingangscontrole, de opslag, de uitgifte t.b.v. montage en
uitbesteed werk en de correcte registratie in het ERP systeem. Je bent de spin in het web tussen toeleverancier, magazijn en afdeling
montage. Je onderhoudt contact met de leveranciers en betreffende afdelingen om te zorgen dat de goederen op de gevraagde tijd,
plaats en hoeveelheid beschikbaar zijn.

Wat is echt belangrijk?
Zelfstandigheid, nauwkeurigheid en een oplossingsgerichte, praktische instelling zijn belangrijk voor deze functie. Het is dan ook van
belang dat je deze eigenschappen beheerst. Het werk is fysiek redelijk pittig, dus het is belangrijk dat je hiertoe in staat bent.

Wat verwachten we van jou?
•
•
•
•
•
•

MBO4 werk- en denkniveau met 1-2 jaar werkervaring als magazijnbeheerder,
Een relevante logistieke opleiding is een pré
Je hebt ervaring in het werken met een ERP systeem en inzicht in bedrijfsprocessen,
Je bent communicatief vaardig met goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Een proactieve houding naar interne afdelingen en leveranciers met bijbehorende professionele communicatie
Je bent in het bezit van een heftruck certificaat

Wat bieden we jou?
Je gaat aan de slag bij een ambitieuze, internationaal groeiende onderneming waar momenteel ruim 50 collega’s werkzaam zijn, met
een informele, no-nonsense werksfeer. We stimuleren eigen initiatief en ontwikkeling. Door de korte communicatielijnen ben je volop
betrokken bij het proces. Je ontvangt een passend salaris conform de CAO Metaal en Techniek.

Over Score
Bij Score geloven we dat we mensen gezonder kunnen laten leven. Elke dag zijn we bezig met het verbeteren van werkpleksituaties,
zodat mensen op een gezonde en fijne manier hun werk kunnen doen. Score ontwikkelt, produceert en vermarkt ergonomisch verantwoorde bedrijfsstoelen en accessoires met distributie naar meer dan 40 landen. We zijn trots op onze internationaal toonaangevende
en onderscheidende producten zoals de Score zadelkrukken, voetensteunen en patiëntenstoelen. Kernwaarden zijn Lef, Trots, Samen
en Vakmanschap. Standplaats is Tolbert – Groningen.

Vragen?
Voor vragen over deze functie kun je tijdens kantooruren contact opnemen met dhr. Coen Meenhorst , Operations Manager of dhr.
Tjeerd Feitsma, Montageleider op tel.nr.: 0594-554000

Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je sollicitatiebrief met CV per mail naar pz@scorenl.com t.a.v. Ilonka Hut - ter Burg afd. P&O
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

