
 

 

LOGISTIEK MEDEWERKER MAGAZIJN 
Berki Brandbeveiliging B.V. te Wijchen is actief op het gebied van brandbeveiliging, advisering en opleidingen 
Bedrijfshulpverlening. 

Wij zijn per direct op zoek naar een Logistiek medewerker magazijn, 40 uur per week.  

DE FUNCTIE 

Als logistiek medewerker magazijn ben je verantwoordelijk voor het gehele logistiek proces. Je verzorgt de 
administratie voor inkomende goederen en maakt goederen gereed voor verzending.  Je werkt in nauwe 
samenwerking met de planning/werkvoorbereiding. Je houd het magazijn op orde en netjes. 

KERNTAKEN FUNCTIE 
• Reparaties, montage en demontage van brandbeveiligingsapparatuur; 
• Hervullen, testen en keuren van brandbestrijdingsapparatuur; 
• Controle van de brandbestrijdingsapparatuur; 
• Afvalstraat sorteren en opruimen. 
• Er op toe zien, en aan meewerken dat het gehele magazijn schoon en opgeruimd blijft. 
• Opdrachten met een gekoppeld bestelnummer, t.b.v. monteurs en voorraad, welke verstrekt  

              worden door de planning, op een juiste en correcte manier in overleg uitvoeren, ook de   
              actuele leverancier, artikelcodering en inkoopprijzen doorgeven aan de financiële  
              administratie zodat deze dit kunnen invoeren na een bestelling in het systeem. 

• Controle op de inkomende goederen; 
• Het verwerken van de kopie inkooporder; 
• Het verwerken van de gegevens betreffende de uitgaande goederen; 
• Het bijhouden en actualiseren van alle logboeken van VCA ISO 9001:2008 in nauwe   

              samenwerking en overleg met de assistent HVK/KAM coördinator. 
• Test- en keuringsresultaten; 
• Contante verkopen. 

 
FUNCTIE EISEN 
 

• MBO werk- en denkniveau 
• Affiniteit met Elektro en techniek 
• Opleiding Brandwacht is een Pré 
• Communicatief en sociaal vaardig 
• Professioneel, enthousiast, klant- en resultaatgericht 
• Representatief, goed in de Nederlandse taal in woord en geschrift 
• Heftruck certificaat 
• Opleiding geschiedt binnen het bedrijf 

 
SOLLICITEREN 

Heeft deze vacature je interesse gewekt en herken jij jezelf in deze functie stuur dan je CV en motivatiebrief naar e-
mail: info@berki.nl  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dhr. Ton de Haas CEO  
tel: 024-6411066 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


