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Magazijnier 
 

 

 Ons team bij Europower Generators ontwerpt en maakt 

machines die elektriciteit kunnen opwekken die gebruikt wordt 

op alle plaatsen waar die niet voorhanden is. We leveren die 

machines in meer dan vijftig landen via b2b partners. Onze eindklanten en onze distributiepartners 

hebben een zeer hoog vertrouwen zowel in ons product, de Europower stroomgroepen als in ons 

bedrijf en de diensten die we aanbieden. 

 

Jouw verantwoordelijkheden 

 

• In ontvangst nemen en controleren van inkomende goederen + administratieve afhandeling 

• Opnemen en bewaren van goederen in het magazijn 

• Onderdelen voor de productie-opdrachten samenrapen en naar productie brengen 

• Goederen die terugkomen na de productie-opdracht opruimen + administratief afhandelen 

• Productie voorzien van de nodige standaard materialen 

• Non-conformiteiten groeperen en klaarmaken voor verzending aan leveranciers 

• Orde houden in magazijn 

• Stockcontroles uitvoeren 

• Samenstellen en verpakken van klantenorders van niet afgewerkte producten 
 

Jouw profiel 

 

• A2 of gelijkwaardig door ervaring 

• Je hebt een feeling voor technische producten 

• Heftruckbrevet is een pluspunt maar geen vereiste 

• Correctheid en stiptheid bij het uitvoeren van taken 

• Je bent gemotiveerd en iemand die de handen uit de mouwen steekt 

• Je kan zowel zelfstandig als in team functioneren 

• Bijkomende vaardigheden:  
o Probleemoplossend denken 
o Flexibel 
o Kwaliteitsbewust 
o Initiatief nemen 
o Eerlijkheid en openheid 
o Enthousiaste en klantgerichte instelling  
o Gevoel voor verantwoordelijkheid 
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Aanbod 

Groeiend bedrijf - afwisseling 

Bij Europower Generators BVBA kom je terecht in een leuk bedrijf dat investeert in mensen en hun 
groei.  Je komt terecht in een dynamische omgeving waar teamspirit, initiatief en betrokkenheid 
gewaardeerd worden.  Vertrouwen in onze mensen is één van onze belangrijkste waarden. 
Wij bieden je de nodige opleidingen aan, die je in staat stellen te groeien in je functie.  Daarnaast 

bieden we je een vast contract, een marktconform salarispakket en diverse extralegale voordelen. 

 

Geïnteresseerd? 

Verstuur je sollicitatiebrief samen met CV  

Via e-mail:  kva@europowergenerators.com  

Per brief:  EUROPOWER GENERATORS bv 

t.a.v.  Olivier Vandersmissen 

Tegelrijstraat 175 

Industriezone 1019 

3850 Nieuwerkerken 

 

Contactgegevens Europower Generators bv:  

tel +32(0) 11 58 61 65   -  www.EuropowerGenerators.com 
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