
 
 
 
 
MAGAZIJNBEHEERDER 
 
Ter versterking van ons team èn ter vernieuwing van de aanpak in ons magazijn, zijn wij 
per direct op zoek naar een magazijnbeheerder. Als magazijnbeheerder ben je 
verantwoordelijk voor het ontvangen, controleren, opslaan en uitgeven van onderdelen 
en accessoires. 
 
Je fungeert als aanspreekpunt en onderhoudt contacten met klanten en leveranciers. 
Daarnaast verkoop je onderdelen en accessoires aan klanten en geef je onderdelen uit 
aan onze monteurs. Daarbij verzorg je administratieve werkzaamheden. 
 
Je dagelijkse taken- en werkzaamheden zijn: 
 

• Bestellen en in ontvangst nemen van goederen; 
• Klaarzetten van werkorders voor de monteurs; 
• Voorraadbeheer bijhouden; 
• Magazijn beheren in orde en netheid; 
• Soms goederen ophalen of wegbrengen; 
• Kleine reparaties uitvoeren aan klein materiaal en gereedschappen; 
• Contact onderhouden met klanten en leveranciers aangaande materiaalbehoefte; 
• Intern overleg houden met leidinggevenden en monteurs. 

 
Wie zijn wij? 
 
Wij zijn landbouwmechanisatiebedrijf L.M.B. Vorden. We zijn actief in de verkoop, 
onderhoud en service van tractoren, landbouwwerktuigen, grondverzetmateriaal en 
machines voor tuin en park. Dit doen we al ruim 55 jaar voor zowel agrarische bedrijven, 
loon- en grondverzetbedrijven en bedrijven in de bos- en tuinbouw. 
 
Wat vragen wij? 
 
Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze klanten en leveranciers. Je ondersteunt onze 
monteurs met het klaarzetten van onderdelen en het administreren van hun werkorders. 
 
Daarnaast heb jij ons het volgende te bieden: 
 

• Je hebt een MBO-opleiding in bij voorkeur technische richting 
• Je hebt ervaring als zelfstandig magazijnmedewerker in een technische 

werkomgeving 
• Je hebt een zelfstandige werkhouding 
• Je bent flexibel en stressbestendig 
• Je hebt geen 8-5 mentaliteit 
• Je bent punctueel 
• Je bent computervaardig 
• Je bent communicatief vaardig in woord en geschrift 
• Je bent technisch onderlegd 
• Je bent in bezit van een rijbewijs B (E is een pré); 
• Je kunt goed samenwerken in een team. 

 
  



Wat hebben wij jou te bieden? 
 

• Een uitdagende en gevarieerde functie waarbij je de ruimte krijgt om het 
magazijnbeheer naar jouw inzicht te hervormen; 

• Een goed salaris passend bij je functie en verantwoordelijkheden 
• Training en opleiding passend bij je functie 
• Werken met A-merk tractoren, landbouw-, tuinbouw- en bosbouwmachines 
• Werken in een klein team van 3 monteurs, 1 vertegenwoordiger, 1 administratief 

medewerkster en een directeur/eigenaar. 
 
Ben je geïnteresseerd? 
 
Stuur dan je motivatiebrief en CV naar info@lmbvorden.nl. Wil je eerst nog meer 
informatie over onze vacature, dan kun je contact opnemen met Bennie Hietbrink 
(directeur/eigenaar) op nummer 06-22072217. 
 


