
 

 

Ben jij de ervaren magazijnkracht die wij zoeken? 
 
Mauriks Solutions zoekt een Ervaren Magazijnkracht, een aanpakker met inzicht voor logistieke processen. Als 
magazijnmedewerker zorg jij dat het logistieke proces in de basis goed geregeld is. 
 
Doel van de functie: 
Zorg dragen voor een juiste voorraad, tijdige verwerking van inkomende/uitgaande productstromen en een 
correcte levering aan klanten. 
 

Omschrijving van de werkzaamheden 
• Verwerken en controleren van inkomende en uitgaande goederen op kwaliteit, aantal 
 en juistheid van verpakking; 
• Verzamelen van orders en klaarmaken voor verzending; 
• Administratieve afhandeling van te verzenden orders (boeken en uitdraaien leverbonnen en verzendlabels); 
• Klanten te woord staan en helpen bij de afhaalbalie; 
• Kleine assemblage werkzaamheden; 
• Uitvoeren van voorraadtellingen (periodiek en tussentijds) en up-to-date houden van locaties en schaplabels; 
• Terrein, werkplekken, werkmaterieel en magazijnschappen opgeruimd en netjes houden; 
• Overleg met inkoop- en verkoopteam voor optimaliseren logisitieke service en werkzaamheden. 
 

Verantwoordelijkheid: 
• Zorgen voor een juiste levering zodat de klanten tevreden zijn en vervolgaankopen plaatsen; 
• Zorgen voor een kloppende voorraad, opgeruimd magazijn, -werkplek, -werkmiddelen en -werkomgeving; 
• Werken volgens voorgeschreven processen en veiligheidsvoorschriften; 
• Voldoet aan het voorgeschreven normgedrag van de organisatie; 
• Is bekend met de bedrijfsvisie, kernwaarden, strategie en leveringsprogramma; 
• Een fijne collega die bijdraagt aan de prettige werk-/teamsfeer. 
 
Je realiseert: 
• Goede voorraadregistratie en magazijn/schapindeling; 
• Optimale fysieke goederenstroom; 
• Snelle, juiste en kwalitatieve levering aan de klant, kortom: een tevreden klant; 

• Een fijne werkomgeving/-sfeer. 
 
Vaardigheden 
• Rekenkundig, niet blind voor getallen 
• Communicatief vaardig 
• Computervaardig (bijv. MS Office programma’s) 
• Fysiek sterk en gezond 
• Niet vies van vuile handen 
• Rij ervaring met reachtruck (niet in bezit van certificaat? Dan regelen wij de opleiding!) 
 
Karaktereigenschappen 

• Ordelijk 
• Open persoonlijkheid 
• Actief 
• Leergierig 
• Betrouwbaar 
 
Opleiding 
VMBO/MBO-opleiding of MBO niveau verkregen door ervaring. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Wie is Mauriks Solutions, wat doen wij, wat stimuleert ons?   
 

Handels(t)huis…  
 
Dynamisch familie bedrijf sinds 1973;  

  
Als innovatief handel(t)huis in techniek & design voor afsluitsystemen en toegangstechniek, kun je met ons 
een persoonlijke en veilige omgeving creëren en beleven.  
Door onze persoonlijke benadering, kennis en kunde te delen en creatief mee te denken in oplossingen 
ondersteunen wij onze relaties in hun succes. Hierdoor ontstaan de beste persoonlijke en veilige totaal 
oplossingen voor onze klant en eindgebruiker.  
  

Onze missie; Ieder (vak)mens kan zorgeloos genieten van een persoonlijke en veilige omgeving in techniek 
en design 

  
Wat leveren wij B-to-B… 

• M access; Toegangstechniek & beveiligingssystemen… 

• M construct; Hardware voor afsluitingen in techniek en design… 

• M design; Designoplossingen in afsluitingen en valbeveiliging…                         
…voor terreinen en gebouwen, voor industrie en particulier.  
 
Onze filosofie;  "Personal Design Technology" 

  
Samen succesvol;          
Door onze persoonlijke benadering, met de (vak)mens centraal vanuit oprechte interesse en betrokkenheid. 
Door open, eerlijk, duidelijk en met respect te communiceren. 

  
Creatief in oplossingen;                
Door samenwerking en kennis-deling creëren wij samen een persoonlijke en veilige omgeving die inspireert. 

  
Begrijpen en begrepen worden;   

Door de vraag achter de vraag te stellen, tijdig en transparant te communiceren is er vertrouwen. 
 
 
Wil jij werken bij Mauriks Solutions en is deze leuke logistieke functie echt iets voor jou? Stuur dan je CV en 
motivatie naar Mandy de Laat management@maurikssolutions.com 

 
 
Mauriks Solutions 
Australiëlaan 10 
5232 BB  ‘s-Hertogenbosch 
www.maurikssolutions.com 

 
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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