Logistiek medewerker / materiaalzager
Vanwege aankomende pensionering zijn wij opzoek naar een nieuwe collega. Tijdens de
inwerkperiode leer je alle werkzaamheden van deze ervaren collega zodat je zijn werk uiteindelijk kan
overnemen.
In de functie staat administratie, optimalisatie en bewaking van voorraden e.d. centraal. Magazijnen/of expeditie werkzaamheden bestaan uit ontvangst en uitgifte van goederen, ingangscontrole en
intern transport.
De materiaaluitgifte bestaat uit het gereedmaken van materiaal orders. De materialen bestaan uit
diverse soorten en maten. De materialen moeten regelmatig volgens de gevraagde specificaties en
afmetingen opmaat gezaagd worden. Tijdens de inwerkperiode leer je alles over de verschillende
soorten metalen.
Werkzaamheden:
• Laden en lossen van vrachtwagens met behulp van een vorkheftruck
• Sorteren en wegzetten van geleverde materialen
• Verzorgen van een optimale opslag van materialen
• Verzorgen en klaarmaken (zagen) van de materiaalorders zodat het productieproces gestart
kan worden
• Administratief verwerken van inkomende goederen, de geleverde materialen moeten binnen
gemeld worden in het computersysteem
• Voorraadtekorten signaleren en bestelbehoeften en zorgen dat goederen worden besteld
• Opmaat zagen van materialen, tijdens de inwerkperiode leer je alles wat je hiervoor moet
weten
• Meten en controleren van reeds gezaagde materialen
• Onderhouden van de zaagapparatuur
Wij vragen:
• Techniek vindt je leuk en uitdagend
• Ervaring van magazijnbeheer
• Ervaring met besturen van een vorkheftruck
• Ervaring met hijsen met de kraan
• Kennis van de diverse soorten metalen en hun eigenschappen
Deze kennis en ervaringen zijn geen harde eisen omdat wij jouw graag opleiden.
Waar ga je werken?
Al bijna 60 jaar produceert Machinefabriek Ringeling hoogwaardige onderdelen voor de industrie en
machinebouw en zijn wij actief in verschillende markten. Wij beschikken over een uitgebreid
machinepark bestaande uit CNC draaimachines, CNC freesmachines (3, 4 en 5 assen) met en zonder
robotbelading. Natuurlijk kunnen wij geen producten maken zonder ons ervaren team van 23 man.
Heb je interesse? Reageer en stuur je cv naar s.wijninga@ringeling-bv.nl. Voor vragen over het bedrijf
en de functie kun je terecht bij Sander Wijninga op 0297 441201.
Deze advertentie is bedoeld voor het selecteren en aannemen van een nieuwe collega. Wij waarderen
het niet als je de informatie in deze advertentie gebruikt om te acquireren.

