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VACATURE 

Magazijnier 

 

Europower Generators:  
 
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. 
 

Omschrijving: 
 
Als Magazijnier maak je deel uit van het Operations Department en rapporteer je rechtstreeks aan de 

Warehouse Supervisor. Je staat in voor de ontvangst en opslag van goederen in de opslagplaats en je 

zorgt ervoor dat goederen nagekekeken worden en klaar zijn voor distributie. Je helpt bij het in stand 

houden van de magazijnvoorraad en bij het voorbereiden van van orders..  

 

Verantwoordelijkheden: 
 

• Neemt in ontvangst en controleert inkomende goederen en de administratieve afhandeling 
ervan en zet alles op de juiste plaats.  

• Bewaart goederen in het magazijn.  

• Raapt onderdelen van productieopdrachten samen en brengt ze naar de productie.  

• Ruimt goederen op die terugkomen van de productieopdracht en verzorgt de 
administratieve afhandeling ervan.  

• Voorziet productie van de nodige standaard materialen. 

• Groepeert non-conformiteiten en maakt ze klaar voor verzending aan leveranciers.  

• Behoudt orde in het magazijn.  

• Voert stockcontroles uit.  

• Stelt samen en verpakt klantenorders van niet afgewerkte producten. 

• Biedt ondersteuning bij de stocktelling. 

• Volgt de afvalverwerking op.  

• Garandeert orde en netheid in het magazijn.  

• Volgt veiligheidsmaatregelen op en gebruikt gereedschappen en reach- en heftruks op een 

correcte manier. 

• Garandeert onderhoud van de magazijngangen en zorgt voor het opschonen van de rekken.  
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Profiel: 
 

- Ervaring en een heftruckbrevet is een must 
- Je hebt een feeling voor technische producten 
- Correctheid en stiptheid bij het uitvoeren van taken 
- Basis voor het gebruik van telefoon en e-mail 

 
 

Vaardigheden:   
 

- Correct en stipt 
- Gemotiveerd en hands-on en positief ingesteld  
- Teamplayer met grote zelfstandigheid  
- Kwaliteitsbewust 
- Gevoel voor verantwoordelijkheid  
- Flexibel 

 
 
 

Aanbod:   
 
Bij Europower Generators kom je terecht in een leuk bedrijf dat investeert in mensen en hun groei.  
Je wordt ondergedompeld in een dynamische omgeving waar teamspirit, initiatief en betrokkenheid 
erg 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. 

 
 
 

 
 


