GET CONNECTED

ECS Electronics is een internationaal opererend bedrijf met vestigingen in Nederland, Vietnam,
Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Het hoofdkantoor bevindt zich in Breda. Gekenmerkt door een
informele bedrijfscultuur en met meer dan 30 jaar ervaring heeft dit familiebedrijf zich ontwikkeld
tot Europees marktleider op het gebied van trekhaakbekabeling. Vanuit productielocaties in
Nederland, Polen en Vietnam worden meer dan 20 van de grootste Automotive merken over de
hele wereld beleverd.
Wil jij deel uitmaken van dit sterk groeiende bedrijf met grote ambities?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

MAGAZIJN MEDEWERKER
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Voor ons magazijn in Breda zijn we op zoek naar een magazijn medewerker die ondersteuning
kan bieden bij alle werkzaamheden die betrekking hebben op de goederenontvangst, opslag,
werkvoorbereiding, interne logistiek en orderpicken en verpakken.
TAKENPAKKET
• Het accuraat picken van orders volgens de geldende werkinstructies
• Het verwerken van verschillende orders in het magazijn met behulp van scanners
• Het in ontvangst nemen van aangeleverde goederen en controle daarvan op basis van
kwaliteit en kwantiteit, eventueel met inschakeling van de afdeling QA
• Het op de juiste wijze en locatie opslaan van goederen
• Het volgens de kwaliteitsrichtlijnen waarborgen van ontvangst, identificatie,
opslag en uitlevering van kabelsets en gerelateerde goederen
• Het voorbereiden van productie orders
• Het transporteren van goederen binnen het bedrijf
• Het besturen van een heftruck, indien van toepassing
GEWENSTE VAARDIGHEDEN EN KENNIS
• Beheersing van de Nederlandse taal (lezen, spreken, schrijven en luisteren)
• Werkervaring danwel scholing in een logistieke richting
• Minimaal 6 maanden werkervaring in een gelijkwaardige werkomgeving
• In het bezit zijn van een geldig heftruckcertificaat is een pré
• Nauwkeurig kunnen werken en tellen
Wij bieden een afwisselende functie in een internationale onderneming, een marktconform
salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een prettige werkomgeving.
GET CONNECTED!
Stuur dan je sollicitatie (met een cv) naar pz@ecs-electronics.nl t.a.v. Inge Schillemans. Voor meer
informatie kun je ook telefonisch contact opnemen via 076-5810499.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

