
 SHAPING VISIONS _ 

Innovative ideas are the hallmark 
of our successes and move us on.
We are passionate about realizing
wind energy projects across the 
globe and meeting tomorrow`s 
energy technology challenges. You
and your engagement can make a 
contribution to shape the future
of renewable energies.

_ DRIVING THE FUTURE

APPLY NOW!
Ben je geïnteresseerd in deze vacature, 
stuur dan een sollicitatiebrief met CV 
naar Talitha Beiboer via 

personeelszaken@enercon.de  

of naar

ENERCON Benelux B.V., 
Voltastraat 19, 8013 PM Zwolle. 

Location: Emmeloord

Contact:
Martijn Kamerman, 
Tel. 0527 631611

ENERCON Benelux B.V. is onderdeel van het Duitse moederbedrijf 
ENERCON. Ons kantoor in Zwolle bewerkt de Nederlandse markt 
al ruim 15 jaar met succes. ENERCON Benelux B.V. is een jonge, 
dynamische organisatie. Voor onze vestiging in Emmeloord zijn wij 
op zoek naar een fulltime Magazijnmedewerker. 

De functie
•  Het ontvangen van goederen, het controleren op juistheid en 
    opslaan van goederen op de daarvoor bestemde locatie;
•  Controleren van inkomende en uitgaande gereedschappen, 
    onderdelen en materialen op uiterlijke hoedanigheid, aantal en 
    afmetingen.
•  Het zorgen voor gescheiden opslag van afgekeurde en defecte 
    goederen;
•  Het verzamelen van de orders ten behoeve van inkomende en 
    uitgaande artikelen; 
•  Het verzorgen van de materiaalbewegingen met behulp van een 
    geautomatiseerd registratiesysteem en het melden van het
    bereiken van de minimumvoorraden;
•  Het organiseren van transporten; 
•  Het inventariseren van magazijnlocatie(s) en het verrichten van 
    controletellingen;
•  De registratie van artikelen met keurings- of registratie-
    verplichting; 
•  Het zorgdragen voor een actuele en correcte voorraadregistratie.

Het profi el 
•  MBO werk- en denkniveau (bij voorkeur richting logistiek);
•  Affi niteit met techniek;
•  Kennis van MS Offi ce en ervaring met SAP is een pré;
•  Beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift (Duitse 
    taal is een pré);
•  In bezit van rijbewijs B en bij voorkeur rijbewijs BE en 
    heftruckcertifi caat; 
•  Teamspeler, fl exibele instelling, open en communicatief vaardig, 
    nauwkeurig en nauwgezet. 

Warehouse Employee

karriere.enercon.de


