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Euroboor B.V. is producent van kernboormachines en aanverwante producten voor de verspanende 
industrie. Sinds de oprichting in 1977 heeft ons familiebedrijf zich ontwikkeld tot marktleider binnen 
de Benelux en zijn we inmiddels actief in meer dan 70 landen. Het hoofdkantoor van Euroboor B.V. 
is gevestigd in Zoetermeer. Daarnaast hebben we op verschillende continenten eigen vestigingen en 
werken we nauw samen met importeurs en dealernetwerken wereldwijd. We hebben een helder 
beeld waar we in de wereldmarkt willen staan en hoe we daar gaan komen. Onze ambities zijn nog 
steeds groot. 
 
Ter versterking van de vestiging in Nederland is Euroboor B.V. op zoek naar een gemotiveerde en 
proactieve 
 

Medewerker Magazijn & Logistiek M/V 
Fulltime 

 

Het team 

Het team Warehouse en Technische Dienst bestaat uit 6 mannen onder leiding van onze Teamleider 
Magazijn & Logistiek.  

Vanuit ons Magazijn in Nederland maken we per week circa 160 zendingen klaar, die vervolgens 
naar onze klanten binnen Europa maar ook naar 22 landen buiten Europa vervoerd worden. 

Tegelijkertijd voert de Technische Dienst onze kwaliteitscontrole uit op 250 machines per week én 
zijn zij verantwoordelijk voor reparatie van machines indien de klant hierom verzoekt. Daarnaast 
worden onze machines ook vanuit Euroboor B.V. aangepast naar nieuwe vereisten zodat we de 
meest up-to-date machines kunnen aanbieden aan onze klanten. 

De functie 

In het team werkt iedereen samen en worden de taken verdeeld op basis van de binnenkomende 
orders. Je hoofdtaak is het gereedmaken van verzendingen in de breedste zin van het woord. 

Bovendien zijn we momenteel bezig met het opnieuw indelen van het magazijn, een project waarin je 
een rol op je kan nemen. 

Kerntaken 

• Het laden en lossen van vrachtwagens 
• Het in ontvangst nemen van goederen met bijbehorende papieren 
• Controleren van inkomende magazijnartikelen op soort, aantal, coderingen etc. 
• Intern transporteren en inboeken (of afboeken) van magazijngoederen- en artikelen met 

behulp van de reachtruck 
• Plaatsen van artikelen op aangegeven locaties/schappen; 
• Orderpicking 
• Verzendklaar maken van de goederen, verpakken en documenten hechten 
• Bedienen van de lasermachine 
• Samen met collega’s schoon houden van werkplekken en magazijn; 
• Verwerken van goederenstroommutaties in de magazijn- en voorraadadministratie. 
• Uitvoeren van periodieke inventarisatie, uitzoeken van voorraadverschillen. 
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Omdat je onderdeel bent van het team Warehouse en Technische Dienst, kan het voorkomen dat je 
ook gevraagd wordt de Technische Dienst te ondersteunen indien de situatie dat vereist. 

Functie profiel 

• Beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift; 
• In staat middelzware lichamelijke arbeid te verrichten (tillen van machines en aanverwanten) 
• Administratieve vaardigheden 
• Teamspeler 
• In staat zelfstandig te werken 
• Bezit van een reachtruck certificaat is een pré. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

• Dienstverband op tijdelijke basis met uitzicht op vaste aanstelling; 
• Marktconform salaris; 
• Deelname aan het pensioenplan; 
• 25 vakantiedagen bij 40-urige werkweek. 

 
Stuur je gemotiveerde sollicitatie met CV naar Loes Schut, of bel voor inlichtingen naar 079-
3614990. 

 
 

 


