Warehousemedewerker
Hoogerheide, The Netherlands

Wil jij als Warehouse medewerker aan de slag in een omgeving waar je nog niet eerder hebt gewerkt? Hoe
gaaf zou het zijn als je deze vervolgstap kan pakken binnen een luchtvaartomgeving met meer dan 100
jaar historie, waar de vliegtuigen letterlijk naast je staan!
Over de organisatie
Bij Fokker Techniek draait het om één doel: het overtreffen van betrouwbaarheidsverwachtingen om
vliegtuigen te houden waar ze thuishoren, in de lucht!
Fokker Techniek maakt op maat gemaakte oplossingen voor vliegtuigen. Ze ontwikkelen, onderhouden,
repareren, upgraden en leveren hoogwaardige oplossingen voor deze nieuwste generatie vliegtuigen.
Fokker Techniek biedt hierbij componentbeschikbaarheid en reparatieprogramma's, reserveonderdelen,
engineering, modificaties, en documentatieondersteuning aan.
Fokker Techniek en zusterorganisatie Fokker Services zijn wereldwijd aanwezig, met vestigingen in
Europa, Azië en Amerika.
Wat ga je doen
Je gaat aan de slag met het ontvangen, tellen, controleren, opslaan en uitgeven van artikelen, onderdelen
en subassies en het online registreren in de daarvoor bestemde systemen, alsmede het uitvoeren van
controlewerkzaamheden voor betrouwbare voorraden. De volgende taken pak je op:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het aan de hand van ontvangst-documenten ontvangen, tellen, controleren, registreren en
opslaan van goederen;
Verpakken van gevoelig materiaal en samengestelde delen volgens de richtlijnen van Fokker
Techniek;
Het aan de hand van opdrachtdocumenten uitslaan, verzamelen en uitgeven op werkplek- niveau
van artikelen, onderdelen en subassies.
Het controleren van uiterste afgiftedatum bij artikelen met een houdbaarheidsdatum en
zorgdragen voor herkeuring;
Het registreren van tekorten en zorgen voor nalevering.
Het zelfstandig controleren van magazijnvoorraden en het nemen van actie op afwijkingen.
Zorg dragen voor een betrouwbare en vrije voorraad;
Het voeren van magazijnadministratie: registreren van gegevens, aanbrengen van diverse
stickers, zorgen dat de juiste labels en documenten aanwezig zijn;
Bij veel ervaring, het inwerken en begeleiden van minder ervaren magazijnmedewerkers.

Wat breng je mee
•
•
•
•
•
•

Minimaal afgeronde opleiding mavo/vmbo;
3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie binnen de logistiek;
Je bent bekend een magazijn en productieorganisatie, met daarbij de voorschriften en
procedures. En tevens volledig inzetbaar voor alle werkzaamheden binnen het magazijn;
handvaardigheid;
Goed mondelinge communicatie in het Nederlands;
Registreren van gegevens op daarvoor bestemde documenten en labels.

Wat zit er voor jou in
Fokker Techniek is ambitieus richting de toekomst, net als jij. Vanzelfsprekend bieden zij een competitief
pakket aan arbeidsvoorwaarden aan, waaronder een aantrekkelijk salaris, stevig pensioen, winst
gerelateerde uitkering en 40 vakantiedagen!
Interesse
Ben je enthousiast over de positie neem direct contact met ons op. Je cv en motivatie stuur je naar de HR
Business Partner Marieke Melaard (Marieke.melaard@fokkertechniek.com). Wil je meer weten neem dan
contact op via +31 (6) 23454803

