Vacature Logistiek medewerker
Ben jij degene die ervoor zorgt dat onze hulpverleners veilig hun werk kunnen uitoefenen! Als Logistiek
medewerker bij Marelko draag jij mede de verantwoordelijkheid voor het klantenbestand, wat o.a. bestaat
uit Politie, Ambulancediensten, Veiligheidsregio’s en Rijkswaterstaat.
Je komt terecht in een familiebedrijf dat al meer dan 30 jaar bestaat. Onze diensten bestaan uit het
leveren van signalering- en verlichtingsproducten, ondersteuning en advisering op het gebied van
voertuig gebonden veiligheid en opbouw van (hulpverlenings)voertuigen. Dit gebeurt zowel in onze eigen
werkplaats in Maarheeze als op locatie. Marelko zorgt ervoor dat hulpverleners altijd veilig op en naast de
weg kunnen werken.
De dagelijkse werkzaamheden zien er als volgt uit:
•

Ondersteuning, zowel administratief als fysiek bij ontvangst en verzending van artikelen en
pakketten;

•

Ondersteuning bij periodieke balans van het magazijn;

•

Je biedt ondersteuning bij de administratieve en fysieke uitvoering van reparaties en het beheren
van ruilartikelen;

•

Je zorgt voor de beschikbaarheid, deugdelijkheid en compleetheid van alle gereedschappen aanwezig
in de werkplaats, inclusief de materiaalkarren, de werktafels en het persoonlijke gereedschap;

•

Assisteren bij alle werkzaamheden die komen kijken bij het opbouwen van beurzen;

•

Administratief verwerken bij logistiek van inkomende mail, inkooporders onder leiding van Medewerker
Magazijn en Inkoop;

•

Meewerken aan een opgeruimde en schone werkplaats;

•

Meewerken aan een opgeruimd en schoon magazijn.

Wie ben jij?
•

Je hebt een goed gevoel voor service en techniek;

•

Je hebt bij voorkeur een MBO niveau op het gebied van logistiek of elektrotechniek en hebt affiniteit
met ICT;

•

Je gaat flexibel om met de wensen en eisen van opdrachtgevers;

•

Je functioneert goed in zowel teamverband als zelfstandig.

Wat mag je van ons verwachten?
• Een goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden;
• Een uitdagende baan
• In overleg met kandidaat beschikbaar fulltime/parttime, 24-40 uur per week;
Interesse?
Ben jij de Logistiek medewerker die wij zoeken, stuur dan je CV en motivatiebrief naar
solliciteren@marelko.nl

