HELUKABEL B.V.
Randweg-Zuid 19 • 6021 PT • BUDEL
Tel: 0495 796 911

Helukabel® is een familiebedrijf en een van de voornaamste kabelproducenten van
Duitsland. Helukabel kan putten uit een uitgebreide range van kabel, draad, speciaal kabels,
media technologie, kabel accessoires, als ook Data, Netwerk en Bus technologie. Op dit
moment produceren wij voor elke markt en toepassing waar kabel nodig is. Ons omvangrijk
logistiek centrum heeft meer dan 33.000 artikelen voorradig en mede daardoor kunnen wij
zeer korte levertijden realiseren. De Helukabel groep beschikt over 6 productiesites en 55
vestigingen in 36 landen.
Van een standaard kabel tot een multifunctionele hybride uitvoering, Helukabel heeft altijd
een oplossing binnen handbereik. Ook geconfectioneerde systeemoplossingen op
klantspecificatie zijn een belangrijke pijler in onze portfolio. Ervaring, expertise en een
klantgerichte aanpak vormen de basis voor onze uitstekende reputatie en marktpositie.
Wij zoeken een:

Allround magazijn medewerk(st)er
Wij zijn op zoek naar een dynamische flexibele teamspeler met verantwoordelijkheidsgevoel
en inzet, die graag mee wil groeien in onze jonge snelgroeiende organisatie.

Functieomschrijving :
In deze veelzijdige functie als allround magazijn medewerker ben je als teamspeler in een
klein team verantwoordelijk voor alle logistieke bewegingen op en rond de werkvloer in het
magazijn.

Taken en verantwoordelijkheden:
•
•

Verwerken van inkomende en uitgaande goederen
Onderhouden van het magazijn

•
•
•
•
•

Bedienen kabelwikkelmachine
Bedienen kabelknipmachines
Inpakken op lengte geknipte kabels
Verzorgen administratieve afhandelingen
Je rapporteert aan het Hoofd magazijn

Kwalificaties:
•
•
•
•
•
•

MBO werk- en denkniveau
Je beschikt over de kennis om met een geautomatiseerd systeem te werken, kennis
van Excel is een pre
Beschikt over een geldig heftruckcertificaat en je hebt ervaring met een
heftruck/reachtruck
Je weet van aanpakken, en je werkt graag in teamverband
Je werkt geordend, en je bent leergierig
Je bent fulltime beschikbaar.

Wij bieden:
•
•

•
•
•

Een uitdagende fulltime functie in een leuk team
Marktconform salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring, goede secundaire
arbeidsvoorwaarden met o.a. een pensioenregeling, 30 vakantiedagen en een
bonusregeling
Vaste aanstelling na gebleken geschiktheid
Een informele organisatiecultuur die gekenmerkt wordt door ambitie, openheid en
pragmatiek
Een leuke en prettige werkomgeving.

Onze werktijden zijn van 08.30 tot 17.00 uur.
Interesse?:
Denk jij de geschikte kandidaat voor deze functie te zijn ? Stuur dan je CV met begeleidend
schrijven naar mevrouw Lilian van Moorsel: lvanmoorsel@helukabel.nl

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

