Voor ons filiaal in Apeldoorn zoeken wij een:

MEDEWERKER MAGAZIJN

40 UUR
(M/V)

Inter-Techno is al 30 jaar de
toonaangevende importeur
van kwaliteitsmerken BOBCAT,
DOOSAN en ATLAS.
De onderneming is onderdeel
van de Inter-Rent groep
waarvan Gencom, 1.2.3
Machineverhuur en Bobcat
Zuid-Nederland met een 9 tal
verhuurvestigingen ook deel
van uitmaken. Met een zeer
breed machineprogramma
kunnen we gerust stellen
dat we full liner zijn in het
mini- en midi-segment voor
wat betreft grondverzet en
aannemingsmaterieel. Vanuit
3 vestigingen in Apeldoorn,
Dronten en Zevenhuizen
(ZH) en met een vakkundige
servicedienst bedienen wij de
gehele Nederlandse markt
met onze uitgebreide lijn
producten.

Ben jij onze nieuwe collega?
- Je hebt enige ervaring als magazijnmedewerker in een
magazijn met veel voorraadartikelen;
- Je hebt technisch inzicht en enige kennis van
grondverzetmachines;
- Je hebt affiniteit met geautomatiseerde systemen en processen in
een moderne bedrijfscultuur;
- Je bent samen met de parts manager verantwoordelijk voor
het verwerken en uitgifte van onderdelen, zowel aan onze
servicemonteurs als aan klanten;
- Je beheerst de Nederlandse taal in lezen en schrijven en hebt
voldoende kennis van de Engelse taal;
- Je bent stressbestendig, klantgericht, commercieel ingesteld en
denkt in oplossingen;
- Je beschikt over een dosis enthousiasme en inzet en houdt ervan
om in een team te werken;
- Je bent in bezit van tenminste B rijbewijs.

Met de slogan “onbetwist de
machine specialist” staat een
klantgericht en hardwerkend
team elke dag weer opnieuw
voor de uitdaging om
onze klantenkring
maximaal van
dienst te zijn!

Solliciteren:
Voor meer info kun je contact opnemen met afd. Personeelszaken,
telefoon: 055-5425333. Heb je interesse en voldoe je aan het
profiel? Aarzel niet en stuur jouw brief en CV naar:
Inter-Techno afd. Personeelszaken
Paramariboweg 46, 7333PB Apeldoorn
of per mail: personeel@intertechno.nl

Wij bieden:
- Een veelzijdige baan in een groeiende onderneming;
- Een hardwerkend team, dat klantgericht denkt;
- Een interne opleiding tot productspecialist;
- Een goed salaris en bijkomende voorzieningen;
- Voldoende uitdaging en doorgroeimogelijkheden.

Onbet wist de machinespecialist!

www.intertechno.nl

