
    

 
Magazijn en logistiek medewerker 

Durf jij je handen uit de mouwen te steken en weet je hoe je een 
magazijn opzet en beheert? Dan is deze vacature iets voor jou! 

Wat ga je doen? 
In deze nieuwe functie ben jij degene die het magazijn met jouw kennis en kunde gaat opzetten en 
indelen. Daarnaast beheer je het magazijn en ben jij verantwoordelijk voor alle voorkomende 
werkzaamheden binnen het magazijn. Je bent aanspreekpunt, administratief medewerker inkoper in 
één. Werkzaamheden die onder andere tot jouw takenpakket behoren: 
• Zorg dragen voor de binnenkomende en uitgaande goederen zoals o-ringen, bouten, moeren, 

flenzen, enz.  
• Jij zorgt dat het magazijn en de voorraad up-to-date is, zodat de binnen-en buitendienst monteurs 

nooit zonder materiaal komen.  
• Je registreert alle uitgaande en binnenkomende producten, zodat het systeem matcht met wat er 

in de huidige voorraad ligt.  
• Daarnaast maak je de goederen verzendklaar en ontvang je alle binnenkomende goederen 

(controle + pakbon).  
• Als ISO en VCA** gecertificeerd bedrijf ben jij verantwoordelijk voor het bijhouden van de 

keuringen van kettingen, takels, elektrisch gereedschap (NEN-3140), enz.  

Wie zijn wij? Engine2Repair / Motorenrevisie Eemsdelta / Ship2Supply 
• Engine2Repair richt zich als full service bedrijf op het reviseren, repareren en onderhouden van 

scheepsmotoren wereldwijd. 
• Motorenrevisie Eemsdelta is de specialist in Nederland wat betreft het reviseren, leveren, testen en 

repareren van motoronderdelen voor de automotive, landbouwvoertuigen, plezier-en lichte 
bedrijfsvaart en industriële sector.  

• Ship2Supply is dé maritieme toeleverancier van scheepsbenodigdheden voor alle soorten rederijen, 
de particuliere scheepvaart en scheepswerven. Met name binnen Europa, maar ook wereldwijd. 

Functie kenmerken 
• Je beschikt over MBO werk-en denkniveau, bij voorkeur met een MBO 4 diploma (richting 

logistiek/magazijn) of aantoonbare/relevante werkervaring in de logistiek/magazijn; 
• VCA-basis en heftruck certificaat; 
• Goede communicatieve vaardigheden  
• Je bent goed met computers en gegevensverwerking  
• Je bent accuraat, geordend en flexibel 
• Ervaring met douane entrepot is een pré 
• Je hebt oog voor veiligheid 

Wat wij bieden  
• Een fulltimebaan (40 uur per week) 
• Arbeidsvoorwaarden zijn volgens de metaalbewerkingsbedrijf cao (klein metaal) cao – o.a. 25 

vakantiedagen, 8% vakantietoeslag, 13 adv-dagen 
• Je werkt in een klein, maar hecht en gezellig team, waarin we o.a. wekelijks de vrijdagmiddag 

snacklunch hebben 



 
 
Solliciteren?  
Ben jij dé magazijn en logistiek medewerker die wij zoeken? Solliciteer dan zo spoedig mogelijk door 
middel van je CV en een korte motivatie te mailen naar hr@engine2repair.nl ter attentie van Jacob van 
der Kooi, Bedrijfsleider. Heb je vragen, neem dan contact op. Wij zijn telefonisch te bereiken op 
telefoonnummer 0596-225511 
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