
 

  

 

  

 

 

 

Jij bent op zoek naar een nieuwe uitdaging 
en wilt  het beste uit  jezelf halen. 
 
Jij bent de secure geautomatiseerde schakel 
tussen de werkvloer en het in te zetten 
materieel vanuit ‘jouw’ magazijn. 

 
Jij beschikt over modern technisch inzicht om 
het materieel zo efficiënt,  duurzaam en veilig 
mogelijk in te zetten. 
 
Je bent communicatief vaardig naar 
leveranciers over inkopen en naar collega’s over 
het instrueren van goed gebruik materieel. 

 
Je bent flexibel om in te springen op de 
ad-hoc zaken.  

 
Je hebt veiligheid, duurzaamheid en 
collegialiteit hoog in het vaandel staan. 
 
Je beschikt bij voorkeur over een B-E 
rijbewijs, heftruckcertificaat en een 
technische opleiding. 
 
Jij verheugt je op een nieuwe werkplek 
met professionele en vakbekwame 
collega's allen met een passie voor het 
slopersvak. 
 

• Zelfstandig beheren van de magazijn 
voorraden, alsof het je eigen 
voorraadkast is.  

• Geautomatiseerd registreren, beheren 
van de uitgifte en inname van materiaal 
aan personeel. 

• Communicatief sterk en tactvol naar 
collega’s over de omgang met materieel. 

• Weet exact waar alle materialen voor 
bedoeld zijn en waar deze zich bevinden. 

• Inkoopgesprekken voeren en klein 
materieel inkopen/ inhuren. 

• Technisch onderhouden en keuren van 
(klein) materieel en gereedschap. 

• Schade en/of vermissingen rapporteren 
en afhandelen. 

• Beoordelen, registreren, inplannen en 
uitbesteden van onderhoud. 

• Leveren van input t.b.v. (kritische) 
leveranciersbeoordelingen. 

• Beheren van stoffen voorraden. (gas, 
zuurstof en olie etc.) 

• Bedrijfsveiligheidsbeleid ten alle tijden 
volop uitdragen en naleven. 

• Zelfstandig werken in dagelijks overleg 
met de leidinggevende Materieelbeheer.  

Onze bedrijfscultuur is gebaseerd op een 
open en eerlijke communicatie, met ieders 
eigen verantwoordelijkheid en betrokken-
heid.  Onze medewerkers  zijn de spil van 
het succes en vormen daarbij een hecht 
team als het gaat om collegialiteit, veiligheid 
en vertrouwen.  
 
Bij ons ben je verzekerd van een goed 
betaalde baan bij een betrouwbare 
werkgever. Denk hierbij aan de voordelen 
van een grote organisatie zoals opleidingen 
en trainingsmogelijkheden. Digitaal 
werken, doorgroeikansen, een goed 
geregelde CAO en aansprekende lijst van 
vaste opdrachtgevers.  
 
Dit alles wel met de cultuur van een 
familiebedrijf, waarbij de lijnen kort zijn en 
iedereen elkaar kent en waardeert om zijn  
of haar vakmanschap. 

 

WIE BEN JIJ?  WIE ZIJN WIJ? 

Ben jij onze nieuwe Held in het magazijn? 
Solliciteer dan nu op de functie allround 
magazijn medewerker en stuur je CV met 

motivatie t.a.v. Personeelszaken naar 
personeel@ca-degroot.com. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


