
               VACATURE       

    

Locatie Harderwijk  

Organisatie Dialoc ID Products BV       

Vacature/Functie:                        Magazijnchef 

Contactpersoon Bert Appeldoorn 

    

 Omschrijving 

Je bent een aanpakker en kan goed overzicht houden. Als Magazijnchef ben jij 
verantwoordelijk voor het optimaliseren en organiseren van de processen binnen het 
magazijn. De functie is gericht op het beheren van het magazijn binnen een hightech 
productieomgeving. Je bent verantwoordelijk voor het verzorgen van goederenontvangst, 
intern transport, uitgifte en het verzenden van uitgaande goederen, alsmede het 
coördineren van retour of afgekeurde goederen. Daarnaast is de functie gericht op het 
optimaliseren van de processen rondom de controle, registratie, ontvangst en uitgifte van 
goederen.  

Jouw taken 

Deze positie is belangrijk in het logistiekproces, waarin aspecten zoals tijdsdruk en 
voortdurend schakelen frequent aan de orde zijn. Bovendien wordt er gewerkt met een 
grote diversiteit aan materialen. 

De kerntaken zijn: 

 Het realiseren van de te leveren weekproductie in samenwerking met jouw collega’s. 
 Het controleren van inkomende goederen op afgesproken specificaties en 

kwaliteitsnormen. 
 Ervoor zorgdragen dat de productie is voorzien van een optimale levering om 

efficiënt te kunnen produceren. 
 Verzendingen klaarzetten en volgens de geldende afspraken en specificaties laten 

bezorgen bij de klant. 
 De werkzaamheden zo indelen dat de medewerkers efficiënt kunnen werken. 
 Oog houden op de werkuitvoering van je collega’s om de vereiste kwaliteit en 

foutloosheid te kunnen bereiken. 
 Het creëren en handhaven van een veilige en schone werkomgeving met duidelijke 

afspraken, kaders en verantwoordelijkheden. 

 



Jouw profiel  

 Jij beschikt over een afgeronde opleiding, minimaal gelijkwaardig aan MBO logistiek, 
aangevuld met relevante werkervaring. 

 Jij bent in staat zelfstandig een magazijn te runnen. 
 Jij hebt ervaring binnen een productie omgeving, bij voorkeur hightech/elektronica. 
 Jouw communicatieve vaardigheden zijn uitstekend en je hebt een goede beheersing 

van de Nederlandse taal in zowel woord als geschrift. Kennis van de Engelse taal is 
een pré. 

 Ordelijk en nauwkeurig werken is voor jou vanzelfsprekend. 
 Verder beschik je over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een 

aanpakkersmentaliteit. 
 Jij bent in het bezit van het rijbewijs B(E) en een heftruckcertificaat. 
 Daarnaast ben je administratief goed onderlegd en kun je gemakkelijk werken met 

een computer 
 Bij voorkeur ervaring met ERP pakketen zoals Exact en Excel 
 Humor, energie, samenwerken, plezier, teamspeler, professioneel een ambitieus 

zijn  woorden die op jou van toepassing zijn. 
 Je bent woonachtig in de regio. 

Wat bieden wij jou: 

Werken bij Dialoc ID Products BV betekent dat je onderdeel bent van een internationaal 
industrieel bedrijf waar continuïteit hoog in het vaandel staat. Samenwerken op een 
professionele manier in een informele, no-nonsense omgeving waar open communicatie de 
boventoon voert. Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.  

Solliciteren op de vacature Magazijnchef? 
  
Is je interesse gewekt en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Dan zien we jouw CV en 
motivatie met belangstelling tegemoet. Je kunt deze mailen naar Bert Appeldoorn, 
b.appeldoorn@dialocid.com. Heb je vragen of weet je iemand in jouw netwerk die op zoek 
is, neem dan contact op met Bert. Je kunt hem bereiken op telefoonnummer 0341-740240. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Wij verzoeken kandidaten om 
rechtstreeks te solliciteren bij Dialoc ID Products BV en wensen deze vacature niet in te vullen middels een 
tussenkomst van een uitzend-, detacherings- of werving & selectiebureau. 
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