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Functie
Functietitel:

Magazijnmedewerker/Inkoper

Naam functiehouder:
Afdeling:

Magazijn

Type positie:

Fulltime

Uren per week:

38

Omschrijving:
Het uitvoeren van inkoop, magazijn- en/of expeditie werkzaamheden, zoals inkopen, ontvangst,
ingangscontrole en balieverkoop van artikelen en het administreren van deze handelingen. Daarnaast
het bewaken en optimaliseren van voorraadniveau, magazijninhoud en inrichting.
Doel:
Het zorgen voor een efficiënte en effectieve inkoop, ontvangst, opslag en uitgifte van goederen.
Plaats in de organisatie
Is verantwoording verschuldigd aan hoofd inkoop
Werkzaamheden (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden):
- Verantwoordelijk voor het inkoopproces (het inkopen van de juiste artikelen voor de juiste prijs)
- De administratieve verwerking van inkoop en verkooporders ten behoeve van
inkoopadministratie, voorraadbeheer en facturatie van geleverde goederen
- Bewaken van levertijden
- Het bijhouden en zo nodig bestellen van onderdelen om de voorraad op peil te houden
- Het laden en lossen van inkomende en uitgaande onderdelen
- Het opslaan van inkomende onderdelen en het optimaliseren van de routing en
opslagmogelijkheden binnen het magazijn
- Het uitgeven van onderdelen aan de monteurs in de werkplaats van zowel mechanisatie als de
constructie afdeling
- Het in- en verkopen van onderdelen of voorraadartikelen conform de procedures en geldende
afspraken betreffende korting.
- Het assembleren van hydrauliekslangen
- Het verzendklaar maken en verzenden van onderdelen en producten die via pakketdiensten
verzonden worden
- Het afhandelen van manco’s en transportschade
- Het uitgeven van bedrijfskleding en PBM’s volgens de geldende procedures
- Bereidheid tot het volgen van specifieke cursussen die direct verband houden met de dagelijkse
werkzaamheden
- Bijwonen van toolboxmeetings welke georganiseerd worden door de werkplaatschef
- Bijhouden en uitvoeren van benodigde VCA taken en het up to date houden van het VCA
certificaat in overleg met de hoofd inkoop
- Het bijwonen van het afdelingsoverleg
- Het naleven van de door de opdrachtgever of werkgever gestelde regels
- Draagt zorg voor een representatieve uitstraling en opgeruimde werkomgeving.
- Verder alle voorkomende werkzaamheden en activiteiten die nodig zijn om de afdeling goed te
laten functioneren
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Contacten:
- Klanten: Telefonisch of aan de verkoop balie en het daarbij signaleren van behoeftes van klanten.
- Werkplaats: Met de monteurs of de werkplaats coördinator ten behoeve van te bestellen
materialen
- Hoofd inkoop: voor planning van de personele bezetting, voorraadbeheer, overleg over
kortingsstructuur en magazijnindeling. Verder het terugkoppelen van eventuele klachten van
klanten over producten, diensten en korting structuur.
Functie-eisen:
Opleiding : Technische of logistieke MBO opleiding (niveau 4) of gelijkwaardige praktijkervaring,
aangevuld met eventueel cursussen op het gebied van verkoop, en in bezit van een
rijbewijs B en E en VCA certificaat
Ervaring
: Minimaal 2 jaar ervaring in soortgelijke functie op gebied van inkoop en/of logistiek
Vaardigheid : Communicatieve en Contactuele eigenschappen
Vervanging:
Door collega magazijn medewerker of de hoofd inkoop.
Vervangt:
collega’s magazijn of hoofd inkoop
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