VACATURE

MAGAZIJNMEDEWERKER
Magazijnmedewerker
Wij zoeken een pro-actieve magazijnmedewerker (wij noemen het
partsmanager). Een talent in het netjes en op orde houden van het magazijn. Het
is een belangrijke functie binnen ons bedrijf. De magazijnmedewerker zorgt er
namelijk voor, dat collega’s in de werkplaats op tijd met de juiste onderdelen bij
de juiste auto aan de slag kunnen.

Vestiging:
ABS Autoherstel Den Elzen
Roosendaal
Functie:
Overig
Dienstverband:

Zijn er problemen in de werkplaats met onderdelen, dan zorgt de
magazijnmedewerker voor een snelle en efficiënte oplossing zodat de voortgang
van de reparatie aan de auto zo kort mogelijk onderbroken wordt.

Vast

De magazijnmedewerker houdt dagelijks de administratie bij van de
binnenkomende onderdelen en de retourdelen. De magazijnmedewerker zorgt
voor een adequate registratie van backorders voor reparatiedatum waardoor een
afspraak eventueel op tijd verzet kan worden.

40

Concrete taken

Werkniveau:

Bestellen van materialen
Ingangscontrole van onderdelen en materialen
Compleet maken van digitale dossiers
Logistieke verdeling van onderdelen per order
Halen en brengen van onderdelen
Backorders registreren en opvolgen
Administratie retour onderdelen
Centraal aanspreekpunt voor onderdelenleveranciers

Wij bieden jou:
Een fantastische werksfeer
Hoe professioneel en efficiënt we ook werken, we blijven altijd vriendelijk en
betrokken. We zijn een familiebedrijf. En dat merk je vooral als je bij ons werkt.
Iedereen kent elkaar, iedereen helpt elkaar en iedereen is betrokken bij het
bedrijf. Een prettige werksfeer staat bij ons op nummer één.
Goede arbeidsvoorwaarden
Een arbeidscontract van 38 uur per week
Een marktconform salaris
Een goede pensioenregeling
Volop ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden

Aantal uur:

Opleidingsniveau:
MBO

Ervaren

Ruim 5 weken vakantie
Je arbeidsovereenkomst valt onder de CAO Carrosseriebedrijf

Wij vragen van jou:
VMBO/MBO werk- en denkniveau
In bezit van rijbewijs B of BE
Actieve en enthousiaste houding
Collegiaal
Makkelijk kunnen schakelen tussen verschillende werkzaamheden
Secuur en in staat voor uit te denken

Interesse?
We hebben slechts een korte omschrijving van de functie gegeven, maar hopen
je toch nieuwsgierig te hebben gemaakt. Wil je meer informatie? Leuk! Je kunt
contact opnemen met onze HR-specialist, Nicole Haaksma via 06-48018494 of
stuur direct je sollicitatie naar werkenbij@denelzen.nl

Over ABS Den Elzen Groep
De ABS Den Elzen Groep is een snelgroeiend autoschadebedrijf in ZuidwestNederland. We zijn al 70 jaar een familiebedrijf. We hebben 9 vestigingen en
meer dan 180 werknemers. We houden van ons vak, onze klanten en vooral
onze medewerkers. Een goede werksfeer zit in ons DNA.
Als bedrijf zetten we in op de meest slimme manier van werken, zodat we
onderscheidend zijn in een markt die continu verandert. Naast TESLA voeren we
ook complex herstel uit aan Volkswagen, Audi, Seat en Skoda. We investeren in
de ontwikkeling van onze mensen en we werken met de nieuwste technieken. Dit
maakt dat ABS Den Elzen Groep altijd een stap voorloopt in de branche.
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