
Gedreven freeswerk specialisten

Deze baan mag-a-zijn!
Een afwisselende functi e in een technisch bedrijf

Functi e:
Als Magazijnmedewerker bij Beelen Techniek draag je zorg voor de logisti eke afh andeling van orders. Je zorgt voor 
ontvangst, opslag en expediti e van goederen, de inkoop van materialen. Je maakt een planning, controleert en 
realiseert besproken afl everti jden. Routi ne speelt daarbij een bescheiden rol.
Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het traject van correct verzamelen en verzend gereed maken 
van goederen. Met name registrati es vereisen accuratesse.

Profi el:
Wij zijn op zoek naar een gedreven en enthousiaste collega die communicati ef sterk is en geïnteresseerd is in onze 
producti eprocessen. Met jouw natuurlijke en positi eve wijze van communiceren weet je vragen naar tevreden-
heid te beantwoorden. Meedenken met anderen is voor jou vanzelfsprekend. Je bent initi ati efrijk, kunt nauwkeu-
rig werken en je hebt oog voor detail. Je kunt dan ook makkelijk schakelen tussen verschillende werkzaamheden. 
Juist het conti nue bezig zijn op verschillende vlakken is wat jou aantrekt in deze functi e.

Wij bieden:
Een uitdagende werkplek in een relati ef jong en vooral zeer betrokken team van 20 medewerkers. Een persoonlijke 
benadering en een goede begeleiding maken deel uit van onze visie. We werken met de modernste machines. Het 
salaris is in overeenstemming met de functi e en ervaring. Er zijn uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Daarnaast beschik je over:
•  Minimaal MBO werk- en denkniveau;
•  Aantoonbare wil om te werken in de logisti ek;
•  Uitstekende communicati eve vaardigheden, je durft  voor je mening uit te komen;
•  Stressbestendigheid;
•  Je hebt een enthousiaste, doortastende en energieke persoonlijkheid en bent een teamplayer.

Over Beelen Techniek:
Een jonge, sterk groeiende onderneming, die leverancier is van unieke nauwkeurig op maat gemaakte freeswerk 
producten. 
Interesse in de functi e van Magazijnmedewerker bij Beelen Techniek B.V. regio Katwijk?
Reageer nu met je CV en moti vati e via de “solliciteer” butt on.
Acquisiti e naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Kom jij ons team versterken?
Stuur dan snel een mail naar Yvonne Beelen met jouw CV en moti vati e
naar yvonne@beelentechniek.nl.

Lange Linden 32a     5433NC Cuijk (Katwijk)    T: 0485-351201    E: info@beelentechniek.nl

Kijk voor meer informati e over ons bedrijf op
www.beelentechniek.nl

VACATURE


