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Ben je cijfervaardig en heb je ervaring met ontvangst, uitgifte 
en verpakken van orders?  Lees dan snel verder! 

 
 

Door het aannemen, verpakken of herpakken en verzendklaar maken van de Stanserij producten, zorg 
je dat de klanten op tijd en correcte zendingen ontvangen. Je rapporteert aan de Logistics Manager. 

Wat ga je doen? 

 Je neemt goederen in ontvangst en controleert en vult de nodige bonnen in; 
 Werkorders loop je na en je controleert of er voldoende voorraad is in het magazijn voor de 

bestellingen; 
 Je geeft door aan Productie (Stanserij) de te produceren hoeveelheden; 
 Je voert ingangscontrole uit voor kant en klaar producten; 
 Je voert verdere noodzakelijke controles uit, o.a. door het afnemen van monsters; 
 Je verpakt het gereed product en maakt stickers met de productierun en -datum en plak deze 

op de verpakking; 
 Je bedient eenvoudige machines (voor het tellen en afwegen) en onderhoudt de 

verpakkingsmachines; 
 Samen controleer en bestel je de nodige verpakkingsmiddelen en voorraad; 
 De administratie behorend bij de magazijnprocessen (werkorders en bonnen, uitgifte, voorraad, 

productie, afgifte, etc.) verwerk je in de daarvoor bestemde computersystemen; 
 Je voert je werkzaamheden uit conform de (ARBO)veiligheid en milieuvoorschriften en houd je 

werkplek opgeruimd. 

Wat heb je nodig? 

 Nederlands en/of Engelssprekend; 
 Duits is mooi meegenomen voor het lezen van de instructies en specificaties;  
 Ervaring in een soortgelijke functie, met inpakken, uitgifte, afgifte en bonnen invullen; 
 Ervaring met het bedienen van weeg- en tel instrumenten en verpakkingsapparatuur is 

gewenst; 
 Computervaardig en ervaring met het werken in een ERP bedrijfsinformatiesysteem;  
 Werken volgens de kwaliteitseisen en -normen (ARBO);  
 Het liefst in bezit van een geldig heftruck certificaat. 

Kandidaat profiel 

De ideale kandidaat is handig met het bedienen van apparatuur in het magazijn en van eenvoudige 
machines in de Stanserij. Voor het lezen en interpreteren van instructies en specificaties ben je 
uitdrukkingsvaardig in Engels en Duits. Je werkt nauwkeurig en ben cijfervaardig voor het uitvoeren 
van de controles. 

Heb jij je match gevonden?  

Laat het ons zo snel mogelijk weten! Je kunt direct solliciteren door te klikken op 
de sollicitatiebutton of door je cv en begeleidend motivatiebrief te mailen naar info@alwaysaction.nl 

Vragen? Neem gerust contact op met onze vestiging via 0294-432626 of info@alwaysaction.nl 

Over ons - Always Action Uitzendbureau bemiddelt zowel in fulltime als parttimefuncties, in vast en 
tijdelijk dienstverband. Wij zijn er voor werkzoekenden en werkgevers uit Weesp en omgeving en 
richten ons primair op de administratieve, technische en industriële sector. 


