
Medewerker Magazijn & Expeditie 
 
Afwisselende werkzaamheden en klanten helpen met jouw technische kennis? Dan is deze baan 
ideaal voor jou! Bij deze job ben je werkend als verkoper aan de balie en werkzaam in het 
magazijn. Je bent het aanspreekpunt voor de klanten en de spil tussen werkplaats en 
kantoor. Van de orders die verwerkt moeten worden tot aan het helpen van de klanten aan de 
balie. 

Stil zitten is niets voor jou. Iedere dag vroeg uit de veren en lekker in de weer, want jij bent op je 
best als je lekker druk kunt zijn. Je vindt het leuk om jouw kennis van hijs- en heftechniek te delen 
met klanten en collega’s.  

Als Medewerker Magazijn & expeditie: 
• Fungeer je als aanspreekpunt voor klanten aan de service-en/of afhaalbalie.  
• Ga je, aan de hand van de vrachtbrief, na of juiste gereedschappen, materialen en 

onderdelen zijn geleverd. 
• Draag je zorg voor het lossen van klantbestellingen met behulp van diverse 

transportmiddelen (heftruck en Manitou). 
• Geef je gereedschappen uit aan de medewerkers van de werkplaats en aan de 

servicemonteurs.  
• Verzamel je orders (gereedschappen, materialen en onderdelen) ten behoeve van 

nieuwlevering (verkoop) en verzend deze orders tijdig met betreffende transporteur(s).  
• Draag je zorg voor een schone en nette werkomgeving, alsmede de terreinen. 
• Verricht je de bijbehorende administratie in het magazijnregistratiesysteem. 

Wat heb jij te bieden; 
• MBO niveau 3 werk- en denkniveau gelijkwaardig o.b.v. ervaring. 
• Aantoonbare ervaring in de techniek is vereist. 
• VCA diploma 
• Initiatief nemend, overzicht houdend en klant- en servicegericht. 
• Kennis van (internationale) logistieke processen.  
• In bezit van heftruck certificaat 

Werken bij Eurorope bv; 
Werken bij Eurorope bv betekent werken bij dé marktleider in hijs- en hefmiddelen en 
valbeveiliging.  
 

We maken graag kennis met je; 
 
Ben jij enthousiast geworden over deze leuke uitdagende functie? Stuur dan je motivatie brief en 
cv naar k.vroegop@eurorope.nl 
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