
De Magazijnmedewerker is, samen met 5 teamleden, verantwoordelijk voor een efficiënte uitvoering van alle
voorkomende werkzaamheden binnen ons 2.600m2 grote magazijn. Daarbinnen ben je onder meer verantwoordelijk
voor de soepele verwerking van uitgaande en binnenkomende goederen, hou je rekening met gestelde tijdslimieten en
zorg je voor de juiste manier van het verpakken en verzendklaar maken. Je werkt nauw samen met je teamgenoten
van Wetac Battery Company binnen de verschillende afdelingen, zij maken allemaal gebruik maken van het magazijn
en de bijbehorende diensten.  
 
De Magazijnmedewerker; 
• Heeft een signalerende functie ten opzichte van de voorraden 
• Houdt de werkomgeving ten alle tijden opgeruimd en overzichtelijk 
• Werkt altijd veilig volgens gestelde kwaliteits- en kwantiteitseisen uit onze business 
• Heeft een positieve en integere werkhouding 
• Is een goede collega voor de teamgenoten 
• Werkt 38,75 uur in de week in dagdiensten van 08.00 tot 17.00 uur 
 
Werkervaring in een magazijn is natuurlijk handig maar niet noodzakelijk - een enthousiaste en betrouwbare
werkhouding vinden wij belangrijker! Het hebben van een heftruckcertificaat is ook niet perse vereist, hiervoor kun je bij
ons een cursus gaan volgen.  
 
De kandidaat voelt zich thuis in een klein en jong team met een informele sfeer binnen een platte organisatiestructuur,
ook woont hij bij voorkeur in Ede ofwel in de directe omgeving daarvan. Wij bieden jou een up-to-date pakket aan
arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris, plus 45 teamgenoten. 

Denk je na het lezen van deze vacature dat jij onze nieuwe Magazijnmedewerker bent?  
Stuur dan je cv met motivatie naar: 
 

Wegens uitbreiding van onze firma zijn wij op zoek naar een: 

 
Wetac Battery Company is een totaalleverancier van accu's, laders en toebehoren in de 
meest uiteenlopende sectoren. Onze hoofdvestiging staat in Ede, daarnaast hebben wij 

vestigingen in Duitsland, Engeland en Tsjechië.  
 

Wetac Battery Company is onderverdeeld in een tweetal specialismen: Wetac Energy Solutions  en
Wetac Motive Solutions. Hiermee voorzien we alle mogelijke branches van opgeslagen energie. 

  

Magazijnmedewerker

Momenteel heeft de Wetac Group een team van +45 medewerkers. 

Kijk voor meer informatie op www.wetac.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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een power company met spanning 

 

fulltime / dagdienst


