
 
 

Zoer Techniek is een technische onderneming dat sinds haar oprichting in 1983 produceert voor de 

maakindustrie zoals machinebouw, meet- en regeltechniek, scheepbouw, voedingsmiddelensector, 

fijnmechanica of agrarisch. Wij zijn gespecialiseerd in CNC draaien, CNC frezen en laser graveren van 

metaal- en kunststofproducten. Deze specialisatie kan door ons in enkel stuks en seriematig voor zowel 

metalen als kunststoffen worden uitgevoerd. 

 

Zoer Techniek is een hecht familiebedrijf waar kwaliteit, duurzaamheid, samenwerking, plezier en 

innovatie een belangrijke rol spelen. Het team bestaat uit 18 medewerkers waarvan 11 enthousiaste 

productiemedewerkers de belangrijke krachten zijn voor het tijdig gereedmaken van de productieorders. 

 

Om te kunnen blijven voldoen aan de kernwaarden van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een 

 

Magazijnmedewerker (ft) 

 

Als magazijnmedewerker zorg jij voor een efficiënte interne en externe distributie en optimale in- op- en 

uitslag van goederen. Jij verzorgt de coördinatie van de magazijnwerkzaamheden en de optimalisatie 

van registratie, uitgifte, en inkoop van alle materialen, grondstoffen, onderdelen en toeleveringen.  

 

De functie biedt een wijde variëteit aan werkzaamheden waarbij het belangrijk is om de juiste prioriteiten 

te stellen. Hierbij staat kwaliteit en secuur werken op de eerste plaats.  

 

Als magazijnmedewerker binnen Zoer Techniek ben je de belangrijke schakel om de machines in de 

productie te voorzien van de juiste materialen. Daarnaast maak je de orders gereed voor verzending en 

beheer je het magazijn waar de voorraad van productiemateriaal en eindmaterialen zijn opgeslagen.  

 

Je werkt in deze functie nauw samen met de productie voor het op tijd gereedmaken van de orders. 

Daarnaast werk je voor bestellingen van grondstoffen en een juiste voorraadinventarisatie nauw samen 

met de inkoper.  

 

Verantwoordelijkheden 

• Gereedmaken grondstoffen voor productielijnen 

• Gereedmaken van productverzendingen 

• Coördineren van op- in- en uitslag van goederen 

• Laden en lossen van vrachtwagens 

• Zorgen voor juiste administratieve afhandeling van inkomende en uitgaande goederen 

• Voorraadtekorten signaleren 

• Aansturen op bestellen van goederen 

• Optimaliseren van routing en opslagmogelijkheden binnen het magazijn 

• Afhandelen van transportschades 

• Bedienen van de zaagbank, stapellaar en bovenloopkraan 

 

De belangrijkste taken zijn het gereedmaken van grondstoffen voor productielijnen, gereedmaken van 

productverzendingen en de algehele coördinatie van het magazijn ten aanzien van op- in- en uitslag 

van goederen. 

 

Functie-eisen 

• Je beschikt over een MBO werk- en denkniveau 

• Je beschikt over de mogelijkheid om snel te kunnen schakelen en prioriteiten te stellen 

• Je behoud goed overzicht 

• Je hebt goede communicatieve en organisatorische vaardigheden 



 
• Je bent goed in het werken volgens procedures 

• Je kan goed zelfstandig werken 

• Je hebt vaardigheden om knelpunten te signaleren en verbeterpunten aan te dragen 

• Fulltime beschikbaar 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal 

• Kunnen werken met een bovenloopkraan / stapellaar (pré) 

 

Wij bieden 

• Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling 

• Goede arbeidsvoorwaarden volgens CAO metaalbewerkingsbedrijf 

• Een marktconform salaris 

• Een leuke ongedwongen werksfeer in een gezellig en professioneel familiebedrijf 

 

Ben jij de persoon die wij zoeken? Of heb je vragen naar aanleiding van deze vacature? Neem dan 

contact op met Maarten Bosma, Operationeel Manager Zoer Techniek, op 0521 – 59 30 33 of stuur een 

mail naar maarten@zoertechniek.nl. Heb je geen vragen en wil je direct bij ons solliciteren naar deze 

functie dan kun je een motivatiebrief en CV sturen naar hetzelfde e-mailadres.  
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