
 

 

Expeditie / Magazijnmedewerker / Heftruckchauffeur 

nauwkeurig / resultaatgericht / teamspeler / flexibel 

Erenstein/Erenpack is een grafisch, verpakking, fulfilment en multifunctioneel bedrijf . Voor het 
snel en veilig kunnen bevoorraden van de afdelingen en het opslaan van goederen in het 
magazijn zoeken wij een ervaren magazijnmedewerker / heftruckchauffeur op de locatie 
Timpweg.

Heb je ervaring in een soortgelijke functie? Ben je fulltime beschikbaar? Ben jij naast mens- en 
resultaatgericht ook een teamspeler? Aarzel dan niet en reageer.

De magazijnmedewerker /heftruckchauffeur is gedreven in het uitvoeren van werkzaamheden in de logistiek. Zorgt voor 
een snelle en correcte bevoorrading van de productieafdelingen en alle voorkomende logistieke werkzaamheden die 
daarbij komen kijken. Waaronder het gereedmaken van pallets en pakketten die met verschillende transporteurs 
verzonden worden.  Daarnaast draag je zorg voor de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden.

Werkzaamheden

• Laden en lossen van containers en vrachtwagens
• Controleren van de binnenkomende en uitgaande goederen en containers
• Verzendingen invoeren in systemen van verschillende transporteurs
• Signaleren van knelpunten en deze melden.
• Onderhouden van de heftruck
• Controle en schoonmaakwerkzaamheden in het magazijn
• In voorkomende gevallen kan het zijn dat je wordt ingezet op productiewerkzaamheden                     

Plek in de organisatie

De magazijnmedewerker / heftruckchauffeur werkt in Bedrijf Erenstein / Erenpack, op onze locatie Timpweg te Groningen
De afdeling expeditie / magazijn wordt aangestuurd door de afdelingshoofden van Erenstein / Erenpack.

Vaardigheden

• Geldig heftruckcertificaat
• Rijbewijs B(E) is een pré
• Goed kunnen lezen, schrijven en tellen
• Goed met een computer overweg kunnen
• Ervaring met Microsoft Excel / word
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring 
• Flexibel
• Accuraat
• Prioriteiten kunnen stellen
• Fysiek in goede conditie
• Goed kunnen samenwerken

Informatie:
Het gaat om een structurele functie voor 40 uur.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie van magazijnmedewerker / heftruckchauffeur kan je contact opnemen 
met Joost van der Wildt tel. 050-5490579

Je kunt je motivatie en CV tot 7 februari 2020 sturen naar j.vanderwildt@erenpack.nl 


