
 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor  

sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten  

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

Allround medewerker magazijn 
Tijdelijk (1 fte) 

Het mede verzorgen van de goederenstroom in- en uit het magazijn ten behoeve van de 

productieafdelingen en het in- en extern transport. De medewerker magazijn is werkzaam in 

Magazijn, onderdeel van het Bedrijfsbureau binnen bedrijfsonderdeel Bedrijfsvoering en Control. 

De dagelijkse aansturing van de medewerker berust bij de meewerkend voorman of 

praktijkbegeleider. 

 
TAKEN 

 het laden en lossen van goederen 
 controle van de binnenkomende goederen en verwerken in het ERP-systeem 
 klaarzetten van materialen ten behoeve van productie 
 verzorgen van transporten van goederen met behulp van een palletwagen, heftruck of andere 

transportmiddelen van en naar interne afdelingen 
 mede zorgdragen voor een doelmatige en veilige opslag van materialen 
 mede zorgdragen voor orde en netheid in het magazijn 
 signaleren van beschadigingen van opgeslagen goederen 
 verrichten van alle voorkomende magazijnwerkzaamheden 
 verrichten van administratieve werkzaamheden zoals het verwerken van orderpicklijsten en 

overboekingen, maken van een pakbon en een CMR. 

 

FUNCTIE-EISEN 

 kennis van de omschreven werkzaamheden en weet deze op correcte wijze uit te voeren 
 opleiding op mbo-1 niveau; eventueel met aanvullende cursussen op het vakgebied 
 in het bezit van een heftruck of reachtruck certificaat 
 ordelijk kunnen werken 
 kunnen tellen, lezen en schrijven 
 fysieke bekwaamheid 

 

WIJ BIEDEN 

 Een tijdelijk dienstverband voor 9 maanden met een mogelijke verlenging.  
 Salaris conform cao SGO schaal 4 of aanloopschaal 3. De inschaling hangt af van de opleiding 

en ervaring. 
 

 



 

 

 

BEN JIJ DE ALLROUND MEDEWERKER MAGAZIJN DIE WIJ ZOEKEN? SOLLICITEER! 

 Verstuur jouw brief en CV voor 28 september 2020 via www.baanbrekers.org/solliciteer 
 Meer over Baanbrekers lees je op www.baanbrekers.org  
 Vragen? Bel of mail dan naar Andre Broers, teamleider Bedrijfsbureau via 0416-671538 of 

andrebroers@baanbrekers.org 
 

Wij vragen deze vacature tegelijkertijd intern en extern uit. 
Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat. 

http://www.baanbrekers.org/solliciteer
http://www.baanbrekers.org/

