Wie komt ons team versterken? Wij zijn per direct op zoek naar een

Magazijn & Assemblage Medewerker
Bedrijfsprofiel Tribus
Tribus Group maakt mobiliteit mogelijk voor iedereen. We ontwerpen, innoveren en produceren geschikte mobiliteitsoplossingen om de wereld veiliger te maken. Tribus is een Nederlands bedrijf, opgericht in 1998 en werkt internationaal in
19 landen. De organisatie bestaat uit 40 gedreven medewerkers die optimaal presteren door een goede samenwerking en
open communicatie. De werksfeer is professioneel, maar ongedwongen met ruimte voor humor. Tribus zelf zet hoog in op
het ontwikkelen van nieuwe innovaties. Zo hebben wij recent onze 100% elektrische minibus gelanceerd.

Onze kernwaarden

INNOVATIE

DUURZAAMHEID

TOEWIJDING

BETROUWBAARHEID

De werkzaamheden
•
•
•
•
•
•
•

Je zorgt voor een optimaal verloop van het logistieke traject van materiaalontvangst en uitlevering aan de werkplaatsen.
Je ontwikkelt en werkt mee aan product- en procesverbeteringen binnen afdeling inkoop en Logistiek.
Je inventariseert, controleert, laadt en lost goederen en voertuigen.
Je coördineert de afvoer van afvalmaterialen.
Je pickt orders voor de uit te voeren productie-opdrachten en klantbestellingen.
Je draagt zorg voor de voorraad en assembleert diverse onderdelen.
Je verricht diverse administratieve werkzaamheden zoals goederenontvangst en magazijnboekingen.

Je hebt…
•
•
•
•
•
•
•

een afgeronde opleiding MBO Logistiek/ Techniek of gelijkwaardig.
technisch inzicht en een oplossend denkvermogen.
kennis van logistieke processen
kennis van automatiseringssystemen bijv. IQ-Ridder ERP systeem.
een certificaat Heftruck (pré)
de vaardigheden om in teamverband te kunnen werken.
een rijbewijs B en bent woonachtig binnen de regio Utrecht.

Wij bieden:
•
•
•
•

Gevarieerd werk
Prima salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring
Goed CAO en pensioen
Een dynamische werkomgeving en gezellig team

Proostwetering 71
3543AC UTRECHT

Solliciteer via:
Stuur je sollicitatie naar sandra@tribus.nl of stel je vraag
aan Sandra van Bemmel (HR Manager) via 030-6695020.

The Netherlands
+31 30 669 50 20

info@tribus-group.com
www.tribus-group.com

