VACATURE
Van der Zalm Metaalindustrie B.V.
in Brakel (Gld) bestaat sinds
1993 en is een solide
staalconstructiebedrijf werkzaam in
de Grond- Weg- en Waterbouw,
Industrie, Scheepsbouw en
Offshore. Van der Zalm is een nononsense bedrijf en heeft een
reputatie opgebouwd als flexibele
en betrouwbare leverancier
voor haar klanten.

Technische Magazijnman (fulltime)
Wat houdt de functie in ? In deze logistieke en technische functie coördineer je de in- en uitgifte van materialen en
gereedschappen voor de productie in de werkplaats en ben je beheerder van machines, gereedschappen en materialen binnen
ons bedrijf, het magazijn (3 verdiepingen) en opslagterrein. Je hebt een eigen werkplek / balie in het magazijn. Onderdeel van
deze functie is de verantwoordelijkheid voor het onderhoud, keuren en het doen van reparaties, en het uitbesteden hiervan.
De controle op de staat en veiligheid van de gereedschappen is een belangrijk item. Ook houdt jij je bezig met fysieke en
administratieve handelingen van alle inkomende en uitgaande goederenstromen voor de productie. Het laden/lossen van
vrachtwagens, opslag, de aan- en afvoer van de productieafdeling en een accurate administratieve vastlegging van deze
goederen behoort tot jouw verantwoordelijkheid. Je wordt bij de uitvoer ondersteund door een logistieke medewerker.
Wij bieden : Fulltime functie 40 uur • leerzame technische werkomgeving • prettige werksfeer in middelgroot bedrijf
• marktconform salaris • CAO Metaal & Techniek • secundaire arbeidsvoorwaarden • 25 vrije dagen en 13 ADV dagen
• start per omgaande.
Wij vragen : Jij houdt van orde en structuur in voorraden, gereedschappen en magazijn en raakt het overzicht niet kwijt •
• Technisch inzicht • Praktische instelling • Basiskennis van gereedschap en grote materialen is handig • Een goede
samenwerking met collega’s vind je belangrijk • Je kan anderen motiveren met jouw positieve instelling • In bezit geldig
heftruckcertificaat • Meedenken in verbetering van het logistiek proces • Kunnen omgaan met computer, mail en Microsoft
Office • Gezonde dosis motivatie
Van der Zalm Metaalindustrie B.V. is een staalconstructiebedrijf in Brakel, en beschikt over een grote werkplaats waarin
dagelijks lassers en constructiebankwerkers allerlei stalen constructies vervaardigen, zoals loopbruggen, dukdalven, tanks,
scheepsbouw constructies, fiets- en calamiteiten bruggen, pontons, machine-onderdelen en offshore producten. Deze
constructies worden desgewenst op locatie gemonteerd. Verder beschikt Van der Zalm over een calculatie- teken- en
engineeringsafdeling, een voorbewerkingshal en eigen transport.
Interesse in deze vacature ? Stuur dan je CV en motivatie per email naar jos@vanderzalmbv.nl. Voor aanvullende informatie
kun je contact opnemen met Jos Krijnen via tel.nr. 0418-670903 of ga naar www.vanderzalmbv.nl
acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet gewaardeerd

