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LOGISTIEK MEDEWERKER  

Autec Automotive Equipment is één van de toonaangevende leveranciers van hefbruggen, kriks en 
bijbehorende accessoires. Al ruim 30 jaar leveren wij een top kwalitatief product. Wij zijn specialist in 
werkplaats apparatuur met betrekking tot het heffen van voertuigen en geven als geen ander een objectief en 
specialistisch advies, dat volledig is toegesneden op ieders specifieke bedrijfssituatie, want slimmer 
investeren levert veel op. 

Het assortiment bevat verschillende soorten hefbruggen voor onderhoud en reparatie van nagenoeg alle 
voertuigen en aftersales services. Bewezen degelijkheid, bedrijfszekerheid en topkwaliteit zijn speerpunten van 
onze producten. 

De filosofie van Autec Automotive Equipment is gebaseerd op een klantgerichte benadering en verregaande 
samenwerking met specialistische productiebedrijven. Een werkwijze die in de auto-industrie al volledig is 
ingeburgerd. 

Ben jij op zoek naar een dynamische werkomgeving met veel ruimte voor je eigen ontwikkeling en talent, wil jij 
werken met collega’s die net als jij het verschil maken? Dan zoeken wij jou! 

 
Functie-inhoud: 

· Controleren, inboeken en opslaan van alle inkomende goederen. 
· Verzamelen en transport gereedmaken van alle uitgaande zendingen. 
· Fysiek voorraadbeheer, inclusief aanvullen voorraden monteurs 
· Administratief afhandelen van alle inkomende en uitgaande goederen. 

. Andere voorkomende werkzaamheden. 
 

Wat zoeken wij: 

· Bij voorkeur enige jaren ervaring in een servicemagazijn omgeving. 
· In bezit van heftruckcertificaat of de bereidheid dit te behalen. 
· Ervaring met Exact Globe is een pré. 
· 32/ 40 uur per week beschikbaar over 5 werkdagen. 
· Bijdragen aan verbeteringsprocessen. 
· Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
· MBO werk- en denkniveau, niveau 3, magazijn en voorraadbeheer. 
 

Wat bieden wij: 

· Een leuke afwisselende baan met veel uitdagingen en mogelijkheden. 
· Betrokken en enthousiaste collega’s. 
· Uitgebreid inwerktraject. 
· Opleidingsmogelijkheden. 
· Een bovengemiddeld salaris. 
 

Hebben we jou enthousiast gemaakt? 

Wij maken graag kennis met je! Upload je CV en geef jouw motivatie via www.autec.nl. Wil je eerst nog meer 
informatie over deze functie? Neem contact op met Siebe Wouda, logistiek ondersteuning (0348-477049 of 
siebe.wouda@autec.nl).  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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