https://www.griekspoor.nl/vacature/inkoper-gereedschappen-en-materiaal/

Technisch inkoper / magazijn medewerker

Type dienstverband

Wat ga je doen?

Voltijds, Deeltijds

Onze projecten zijn heel divers. Onze allround medewerkers komen bij jou langs
om alle materialen voor de projecten op te halen. Je zorgt samen met jouw directe
collega voor een goed lopend magazijn, je doet bestellingen en zorgt voor de
administratieve afhandeling.

Branche

Je beschikt over voldoende technisch inzicht om de juiste bestellingen te kunnen
doen. Daarnaast ben je administratief en computervaardig om alles goed te
verwerken in ons digitale systeem. We zoeken geen orderpicker. Door jouw
technische achtergrond en door jouw aanwezigheid beschikken we altijd over de
juiste materialen. Zodat we in onze projecten de kwaliteit kunnen leveren die we
met elkaar voor ogen hebben.

Civiele techniek

Locatie
Venneperweg 905, 2152 MD,
Nieuw-Vennep,
Noord-Holland,
Nederland

Plaatsingsdatum
3 mei 2022

Wat verwachten wij van jou?

Relevante technische opleiding op LBO of MBO niveau.
Je bent in het bezit van je VCA-diploma of bereid om deze te halen.
Je bent in het bezit van rijbewijs B (en eventueel E).
Je kunt zelfstandig werken, maar bent ook een teamplayer en
servicegericht.
Wij bieden:

een veelzijdige en zelfstandige baan;
een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden;
een contract voor (on)bepaalde tijd;
diversiteit aan werkzaamheden;
groei in technische kennis;
opleidingsmogelijkheden;
26 vakantiedagen en 13 adv-dagen.
Zie jij jezelf bij ons werken? Solliciteer en laat ons weten waarom jij degene bent die
we zoeken. Dan kunnen wij jou een veelzijdige en afwisselende baan in een
dynamisch familiebedrijf aanbieden met veel ruimte voor eigen initiatief en
ontwikkeling.
Meer weten over deze functie? Mail naar Natasja Schijf / n.schijf@griekspoor.nl.
Meer weten over Griekspoor en wat wij jou te bieden hebben? Bekijk waar je komt
te werken via de ‘Cultuur’ button hieronder.
Cultuur

Interview met Tim van der Maarl –
Magazijnchef en materieelbeheerder
“Doordat ik mijn collega’s van het juiste materiaal voorzie, zorg ik ervoor dat zij
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topsport kunnen beoefenen.”
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