Vacature: Medewerker Logistiek & Planning m/v

maart 2019

Word jij blij van afwisselende werkzaamheden binnen een klein team?
Dan hebben wij een leuke baan voor je.
MacManiac BV
Gevestigd in Etten-Leur is een leverancier van producten voor grafische ondernemingen.Wij
leveren en ondersteunen toonaangevende oplossingen op het gebied van
drukwerkvoorbereiding en kleurbeheersing.Tot onze omvangrijke klantenkring behoren o.a.
drukkerijen, reclamebureaus en premedia bedrijven in Nederland en België.
De spil in ons productportfolio zijn de oplossingen van de marktleider op het gebied van
kleurbeheersing: het Duitse bedrijf GMGcolor.
The job
Gezien de omvang van onze (kleine) organisatie betreft het een veelzijdige functie die deels
bestaat uit het aannemen en coördineren, als ook uit het zelf uitvoeren van werkzaamheden.
Als medewerker Logistiek en Planning beheer jij de inkomende en uitgaande goederen, het
invoeren en uitpakken van inkooporders en het aannemen, inpakken en verzenden van
verkooporders. Daarnaast ben je het eerste aanspreekpunt voor klanten met een vraag of
storing en zorgt ervoor dat deze door de juiste persoon in de organisatie wordt opgevolgd
en gedocumenteerd.
Je bent de spil tussen je collega’s, zij raadplegen je met grote regelmaat omdat je van alle
werkzaamheden op de hoogte bent.
Het leuke aan deze functie is de afwisseling: jij bent deels bezig met de administratie en
deels controleer jij fysiek het proces op de werkvloer.
Voldoe jij aan de volgende eigenschappen?
• Commercieel ingesteld
• Positief
• Georganiseerd
• Communicatief vaardig

• Een echte doener
• Zelfstandig
• Oplossingsgericht
• Fulltime beschikbaar

Wij bieden
Een afwisselende fulltime functie met veel ruimte voor eigen initiatief. Dit alles bij een kleine
gezellige en stabiele organisatie met een bestaansgeschiedenis van 25 jaar.
Salaris en arbeidsvoorwaarden passend bij de functie.
Solliciteren?
Ben je geïnteresseerd in deze leuke baan?
Gelieve dan een sollicitatiemail met cv en (pas)foto te sturen ter attentie van Roger van
Dongen naar: roger@macmaniac.nl
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