
  
 
In een groeiende, dynamische en hightech werkomgeving met een hoge automatiseringsgraad en 
complexiteit, hebben we een openstaande vacature zoals hier beschreven. Punch Metals is voor de 
afdeling Expeditie op zoek naar een gedreven: 
 
 

Logistiek medewerker: Magazijn/Intern transport  
 
FUNCTIEBESCHRIJVING 
Taken en verantwoordelijkheden: 

• Administratief beheer van grond- en hulpstofmagazijn waaronder ontvangst, controle, de 
juiste plaatsing in het magazijn  

• Registreren van alle inkomende goederen m.b.v. het computersysteem en het aanbrengen 
van de nodige interne codering. Controle op volledigheid van – en de visuele controle op de 
aangeleverde goederen 

• Zorg dragen voor een juist intern voorraadbeheer en voor een verantwoorde 
voorraadrotatie. Dit in overleg met de afdelingschef. 

• Correcte registratie van alle uitgiften naar het betreffende ordernummer, alsook het 
klaarzetten van het benodigde materiaal op basis van picklijsten in de daarvoor bestemde 
zone met behulp van de reach- en/of heftruck. Het opmaken van de bijhorende 
verzenddocumenten en labels 

• Uitvoeren van regelmatige voorraadcontroles waarbij eventueel vastgestelde verschillen 
gerapporteerd worden aan de afdelingschef. 

• Inzicht hebben in de verschillende materiaalsoorten, coderingssysteem en 
computerverwerking. 

• Bijdragen tot het algemeen vlotte verloop van het logistiek gebeuren binnen Punch, waarbij 
in overleg hulp kan gevraagd worden bij het bevoorraden van machines, laden- en lossen van 
vrachtwagens, enz. 

 
PROFIEL 

• Je hebt minimaal een diploma Secundair Onderwijs of gelijkwaardig door ervaring 

• Je bent in het bezit van een geldig attest heftruck + reachtruck 

• Je hebt voldoende PC-kennis 

• Je hebt een technische achtergrond 

• Je hebt affiniteit met logistiek 

• Je bent stressbestendig en hebt zin voor verantwoordelijkheid 

• Je bent een teamplayer maar kan ook zelfstandig werken 
 
AANBOD 

• Voltijdse tewerkstelling in dagdienst 

• Een boeiende, uitdagende functie in een dynamische, groeiende productieomgeving. 

• Wettelijk verlof aangevuld met 9 ADV-dagen en 1 CAO-dag 

• Maaltijdcheques van €8,00 

• Werken in een informele sfeer met interne doorgroeimogelijkheden 
 
INTERESSE? 
Bezorg ons je CV en motivatie via HR@punchmetals.com 


