
 

  
 

Join the team! 
 

 
Qimarox is een toonaangevende fabrikant van componenten voor material handling systemen. 
Als producent van onder meer palletiseermachines en productliften onderscheidt Qimarox zich 
internationaal met een eigentijdse visie en aanpak. Innovatie, kwaliteit en toegevoegde waarde 
staan daarbij hoog in het vaandel. Onze producten staan bij toonaangevende klanten als Coca 
Cola, Nike en Unilever. Vanwege de groei van onze organisatie zijn we op zoek naar een: 
 

Magazijnmedewerker (40 uur) 
 

Als magazijnmedewerker sta je aan de start van het fysieke proces van onze productliften. Je 
bent verantwoordelijk voor het verzamelen en compleet maken van orders die vervolgens naar 
de assemblage gaan. Het is van belang dat de juiste onderdelen op de juiste momenten 
aanwezig zijn, zodat dit proces vloeiend loopt. Alle inkomende en uitgaande onderdelen 
worden ingeboekt en afgeboekt om zo de voorraad up-to-date te houden. In deze rol 
communiceer je met verschillende afdelingen; de afdelingen inkoop en de assemblage spelen 
hierin de hoofdrol. Vind je het daarnaast ook leuk om te chauffeuren? Dat komt goed uit, we 
zetten je daar graag voor in. Kortom een veelzijdige functie waarin je de vrijheid krijgt die je 
past met interessante toekomstperspectieven. Je komt te werken in een technische 
organisatie en wij vinden het om die reden belangrijk dat je affiniteit hebt met techniek.  
 

Je werkzaamheden bestaan uit: 

 Het verzamelen van orders voor de assemblage; 

 Het inboeken en afboeken van inkomende en uitgaande onderdelen; 

 Bewaken van de planning; 

 Chauffeuren. 
 

Het profiel waar we naar op zoek zijn:  

 Een afgeronde MBO opleiding richting logistiek of techniek; 

 Je hebt enkele jaren werkervaring op gedaan in een magazijn; 

 Je denkt in oplossingen, bent stressbestendig en inventief;  

 Je werkt graag in een informele werksfeer en bent leergierig; 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs; een BE of een vrachtwagenrijbewijs is een pré;  

 Je bent in het bezit van een VCA- en heftruckcertificaat (pré) en anders bereid om 
deze en eventuele andere cursussen te behalen.  

 

Wat kun jij van ons verwachten:  

 Een informele werkomgeving waar we (persoonlijke) ontwikkeling en 
doorgroeimogelijkheden aanmoedigen; 

 Uitzicht op een vast dienstverband;  

 Vanzelfsprekend passende arbeidsvoorwaarden; 

 Gezellige uitjes en op vrijdagmiddag gezamenlijk het weekend inluiden!  
 

Ben je enthousiast geworden?  
Dan ontvangen wij graag je CV en een korte motivatie. Deze kan je e-mailen naar de afdeling 
HR, g.degier@qimarox.com. Heb je vragen of wil je inhoudelijk meer weten over de functie? 
Dan kan je contact opnemen met Hendri de Ruiter, 06-22140312. Neem ook vast een kijkje 
op YouTube en bekijk onze video’s 

mailto:g.degier@qimarox.com
https://www.youtube.com/user/qimarox

