een power company met spanning
Wetac Battery Company is een totaalleverancier van batterijen en accu’s in de meest uiteenlopende sectoren. Onze hoofdvestiging
staat in Ede, daarnaast hebben wij vestigingen in Duitsland, Zwitserland, Engeland, Griekenland en Tsjechië. Wij leveren onze
producten in meer dan 23 landen en zijn hiermee een grote speler op hoog niveau. Momenteel bestaat ons team uit 55 collega’s, elk
met hun eigen kennis en expertise.

Voor ons Wetac magazijn op de Galvanistraat zijn wij op zoek naar een:

Warehouse Manager
Meewerkend Warehouse Manager verantwoordelijk voor de inkomende- en uitgaande stroom van goederen

Deze functie is een afwisselende combinatie van een logistieke functie in het magazijn als ook een meer
administratieve functie waarbij je veel voorkomende taken voor het warehouse regelt.
Hiertoe behoren bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor het kwaliteitsimago welke Wetac heeft
opgebouwd bij haar klanten, het bestellen van goederen voor een werkbaar magazijn en het aandragen van
verbeteringen en aanpassingen van de huidige logistieke systemen voor een maximaal functionerende
werkomgeving. Verder ben je het aanspreekpunt voor de diverse afdelingen binnen de Wetac Group die
gebruik maken van het magazijn. Je coördineert garantie/retour van goederen en bent mede
verantwoordelijk voor de veiligheid.
Een afwisselde functie waarin jij problemen kan signaleren en oplossen en je proactief de goede ideeën kan
aandragen. Als verantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken werk je samen en geef je sturing aan
een team van 5 collega’s. Hierdoor weet je als geen ander wat er nodig is om het logistieke gedeelte soepel
te laten verlopen. Dit alles in een bedrijf met een informele sfeer en korte lijnen. Wij werken niet in shifts, het
magazijn is tijdens de normale kantooruren geopend.
Jouw achtergrond/ervaring:
- Je hebt een logistieke opleiding gevolgd ofwel hebt je kennis aangevuld door je het volgen van cursussen
op soortgelijk gebied
- Ervaring met het aansturen van logistieke processen
- Een gezonde en integere werkhouding achten wij van groot belang
- Technische kennis van accu’s/batterijen is uiteraard een pre maar geen vereiste
Wij zorgen voor:
- Een prima marktconform salaris en pakket aan arbeidsvoorwaarden, 13e maand uitkering in december
- Goede werksfeer tussen de 55 collega’s in binnen- en buitenland
- 29 vrij in te delen vakantiedagen bij een dienstverband van 38,75 uur per week
- Ruimte om jezelf te blijven ontwikkelen door cursussen en trainingen binnen jouw werkveld

Denk je na het lezen van deze vacature dat wij op zoek zijn naar jou? Stuur dan je CV met
motivatie naar: Wetac Battery Company, t.a.v. Irma Leenen - irma@wetac.nl
Met deze vacature willen we een nieuwe collega werven,
dit is geen oproep voor acquisitie.

