Vacature: Magazijnmedewerker Materialen
IPS Technology is een ingenieursbureau gevestigd in Eindhoven dat zich heeft gespecialiseerd in de ontwikkeling
van hulpmiddelen bij transport: Industriële/hightech verpakkingen, tools voor (de)montage van producten en
specifieke transporthulpmiddelen.

Magazijnmedewerker (40 uur)
De magazijnmedewerker is verantwoordelijk voor het verzamelen (orderpicken), klaarleggen en correcte
verzenden van de orders (inbound en outbound). Je streeft ernaar aan het einde van de dag je targets behaald te
hebben, goed samen te werken met je collega’s en kwaliteit te leveren. Je neemt de inkomende goederen aan
(smal items) en voegt deze toe aan de voorraad. Je zorgt voor de administratieve afhandeling. Hetzelfde geld
voor de projecten, je bereidt het voor, je zet het klaar en je draagt het over aan de werkvoorbereiders van Innovar
of IPS Materialen.
De magazijnmedewerker maakt deel uit van het Materialenteam en rapporteert rechtstreeks aan de teamleider In
deze rol werk je nauw samen met de magazijnmedewerker, planners, werkvoorbereiders en inkopers.

Tot je takenpakket behoort;









Picken van materialen; vc componenten – maakdelen;
Afstemming met werkvoorbereider over ‘missing parts’ en niet geleverde onderdelen;
Controle van binnenkomende goederen op aanlevering conform specificaties, zoals aantallen en
afwerkingseisen;
Inbound; materialen klaarzetten voor verwerking in de Cleanroom;
Outbound; orders klaarzetten voor verzending, maken van pakbonnen en aanmelden voor transport;
Op een correcte manier administratieve verwerking van uitgevoerde werkzaamheden;
Je bent de back-up voor het magazijn v.w.b. laden en lossen van goederen en de daarbij horende
administratie;
Tot slot zorg jij er mede voor dat het magazijn er netjes en geordend uitziet.

Profiel;
Vanuit je enthousiasme voel je je thuis in een informele technische werkomgeving waar teamwork belangrijke
uitgangspunten zijn. Je voelt je prettig in een klein team waarbij er op je gerekend wordt. Je bent zeer zelfstandig,
neemt verantwoordelijkheid en zoekt de samenwerking op en bent service en prestatiegericht.
 Je hebt een aanpakkersmentaliteit;
 Je vindt het werken met targets motiverend;
 Je bent nauwkeurig in het werk.

Wij bieden jou;





Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng;
Een werkomgeving met enthousiaste collega’s;
Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf;
Marktconform salaris.

Interesse?
Herken jij jezelf in bovenstaande profiel? Solliciteer dan meteen door je CV te sturen naar
marieke.maenen@ips-technology.com.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Marieke Maenen,
Corporate Recruiter via +31 (6) 51060983

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

