SAM Precision is een technische toeleverancier in de fijnmechanische industrie en dé specialist in het verspanen van
uiteenlopende materialen. Onze producten vinden hun weg naar uiteenlopende high tech sectoren: medisch, optisch,
semiconductor en luchtvaart. Ons team bestaat uit ruim 30 technisch specialisten man en vrouw, en delen allemaal de
gedrevenheid en de passie voor techniek.
Wij zijn op zoek naar een:

Magazijnbeheerder logistiek
fulltime MBO niveau
Je werkzaamheden en verantwoordelijkheden komen (beknopt) op het volgende neer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je verzorgt de in- en uitgaande goederenstroom;
Het binnenboeken en controleren van materialen, koopdelen en uitbestedingen;
Bevoorraden van onze productie met materiaal;
Orderpicken uit paternoster en stellingen;
Je bent verantwoordelijk voor het inpakken van onderdelen volgens specificatie;
Het inkopen van verpakkingsmaterialen en logistieke hulpmiddelen;
Het onderhouden van contacten met diverse vervoerders;
Het opmaken van verzendpapieren en pakbonnen;
Je draagt verbeteringen aan en denkt mee over de optimalisatie van het logistieke proces;
Je bent hét aanspreekpunt voor klanten en collega’s voor het magazijn.

Jouw karakter en mentaliteit
Je bent een cruciaal onderdeel van een uitgekiend productieproces. Daarom beschik je over de volgende eigenschappen en
competenties:
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over MBO werk- en denkniveau.
Je bent in het bezit van een heftruck certificaat.
Je hebt kennis van logistieke processen.
Je vindt het leuk om in een dynamische omgeving te werken.
Je bent flexibel en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Je bent gedisciplineerd, praktisch ingesteld en je weet van aanpakken.

Aanbod
•
•
•

Dagelijks werk je in een zeer moderne en vooruitstrevende technische omgeving;
Je hebt de beschikking over de nieuwste systemen en middelen van absolute topkwaliteit;
Je bezet een belangrijke positie met veel verantwoordelijkheid en afwisseling;

•
•
•
•

SAM Precision biedt toekomstperspectief: wij kijken altijd vooruit en investeren jaarlijks in onze mensen, systemen en
machines;
Wij bieden grote ruimte voor eigen inbreng;
Je werkt in een platte organisatie met korte communicatielijnen en informele omgangsvormen;
Een goede balans tussen werk en privé staat bij ons hoog in het vaandel.

Heb jij zin gekregen om aan de slag te gaan?
Dan willen we graag kennismaken met jou! Solliciteer direct via myrle@samprecision.nl t.a.v. Myrle Zegers of neem contact op
via 0485-383425. Meer informatie over het bedrijf: www.samprecision.nl.
Reacties worden vertrouwelijk behandeld.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

