Functieomschrijving Werkvoorbereider/ logistiek medewerker
Als werkvoorbereider/logistiek medewerker binnen ons bedrijf ben jij verantwoordelijk voor de
inkomende goederen. Je checkt aan de hand van de pakbon of alle artikelen geleverd zijn en bergt
deze vervolgens op in het magazijn.
Ook maak je bestellingen klaar voor zowel eigen monteurs, hoveniers en derden. Je neemt contact
op met de afnemer als de bestelling gereed is. Je zorgt dat dit alles op een efficiënte manier
gebeurd. Je beheert de voorraden en indien nodig plaats je bestellingen bij de juiste leverancier.
Je zorgt ervoor dat de werkplaats en voorraden op orde zijn en stuurt collega’s aan hier ook zorg
voor te dragen. Ook zorg je voor de weekplanning van de montagemonteurs zodat zowel klant als
collega weet waar ze hoe laat verwacht worden.
Als werkvoorbereider ontwerp en realiseer je allerlei constructies voor het buitenleven. Binnen deze
functie houd jij je bezig met de werkvoorbereidingen van het aangenomen werk. Het bijhouden en
opstellen van meer- minderwerk bij de projecten en mogelijk op termijn met het uitvoeren van
modelleerwerkzaamheden.

Competentieprofiel en vaardigheden:
•
•
•
•
•
•
•

Accuraat/aanpakker
Integer/betrouwbaar
Probleem analytisch vermogen
Stressbestendig
Procesverbetering/ kritisch denken
Plannen (vooruitdenken)
Klantgericht en klantvriendelijk

Functie-eisen
Gevraagd wordt:
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal MBO werk en denkniveau
Enige affiniteit met hout is zeer wenselijk
Bij voorkeur in bezit van een heftruckcertificaat of bereid te halen
Bij voorkeur rijbewijs BE of bereid te halen
Geen 9-5 mentaliteit
Zaterdags werken is wenselijk, uiteraard in goed overleg
Teamwerker met positieve en collegiale instelling

Aanbod
We bieden een uitdagende, fulltime functie (36 – 40 uur) binnen een klein, informeel team met
uitzicht op een vast dienstverband. Gezien de aard van de werkzaamheden is geen enkele dag
hetzelfde en zeer afwisselend. Er is een prettige werksfeer waarbij collegialiteit en werkplezier zeer
belangrijk zijn. Ben jij de juiste persoon, aarzel dan niet en kom langs of stuur je brief naar
administratie@sfeervolbuitenleven.nl

