
  

  

1 

Profiel omschrijving Logistiek medewerker  
 

De functie  
 

Als logistiek medewerker (magazijnbeheerder) vervul je de uitvoerende- en organiserende taken 

binnen het magazijn van VerAutomation. Als logistiek medewerker hebben je werkzaamheden 

betrekking op de ontvangst, de opslag, het verzamelen en het verzendklaar maken van goederen. Je 

zorgt ervoor dat de juiste spullen op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Je maakt gebruik van 

diverse interne transportmiddelen, zoals o.a. de heftruck. Ook controleer je tijdens jouw 

werkzaamheden de goederen op kwaliteit en kwantiteit en meldt afwijkingen tijdig. Je werkt in een 

team om samen de doelstellingen te behalen. Tijdens het gehele proces ben je verantwoordelijk voor 

het juiste verloop van de interne prosessen. 

 

Taken en verantwoordelijkheden  

• Registreren, identificeren en beheren van de voorraad; 

• Toezicht houden op het magazijn; 

• Uitgifte van materialen binnen de organisatie verzorgen; 

• Coördineren van de goederenontvangst en juiste plaatsing van geleverde goederen; 

• Dagelijkse administratie van de materialenverwerking bijhouden; 

• Het mede op orde houden van het magazijn; 

• Verzendgereed maken van projecten voor transport; 

• Retouren afhandelen.  

In het verlengde van deze taken en verantwoordelijkheden spelen de volgende competenties een 

belangrijke rol:  

• Nauwkeurig; 

• Flexibel; 

• Proactief; 

• Collegiaal. 

De functie-eisen  

• MBO werk- en denkniveau; 

• Ervaring binnen de branche is een pré; 

• Ervaring met ERP-systemen (bv. Syntess Atrium) is een pré; 

• In het bezit van een heftruckcertificaat is een pré; 

• In het bezit van VCA Basis is een pré; 

• In het bezit van Rijbewijs B.  

De voorwaarden 
  

• Een marktconform salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring;   

• Een pensioenregeling, 25 verlofdagen en 13 ATV dagen bij een 40-urige werkweek; 

• Voldoende mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en cursussen; 

• Regelmatig vrijdagmiddagborrels en eens per jaar een BBQ en personeelsfeest; 

• Een persoonlijk account bij GoodHabitz met onbeperkt toegang tot online trainingen. 
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Het perspectief 
  

Bij VerAutomation zijn er veel mogelijkheden om jezelf persoonlijk en zakelijk te ontwikkelen. We 

gaan samen kijken waar jouw ambities liggen en vervolgens stemmen we af hoe we daar invulling aan 

kunnen geven. Het is aan ons om jou hierin te faciliteren en aan jou om hiertoe het initiatief te nemen. 

Op die manier zorgen we er samen voor dat je aan leuke en uitdagende projecten kunt werken waarin 

je jouw talenten en ambities kwijt kan. Om dit te bereiken is het zaak dat we open en eerlijk met 

elkaar in gesprek gaan. Dat vinden wij belangrijk, omdat wij ons goed beseffen dat de medewerkers 

van VerAutomation echt “het verschil maken”. Zij vormen immers het belangrijkste kapitaal van de 

organisatie.  

 

De organisatie  
 

VerAutomation is in 1996 door Theo Verouden opgericht en is inmiddels specialist op het gebied van 

industriële automatisering en netwerken. Met enthousiaste en betrokken werknemers werken ze 

vanuit vestigingen in Middelbeers en Andelst voor nationale en internationale klanten. De 

medewerkers krijgen de verantwoordelijkheid en vrijheid die ze aankunnen. De omgang met elkaar is 

informeel en gezamenlijk streven we ernaar om mooie resultaten te boeken.  

 

Interesse?  
 

Is jouw interesse gewekt en/of wil je meer weten over deze vacature dan kun je contact opnemen met 

Ellen Roest. Sluiten jouw ervaringen en ambities aan op deze vacature dan zien we natuurlijk graag 

jouw cv met een korte motivatie tegemoet. Je mag deze mailen naar vacatures@verautomation.com.  
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