
 
 
Wij zoeken een energieke magazijnmedewerker (fulltime, Apeldoorn)  
 

Wat ga je doen?  

• Laden en lossen van goederen 
• Sorteren, controleren en inruimen van inkomende vrachten 
• Orders pikken 
• Verzendklaar maken van orders 
• Materialen verzamelen voor je collega’s in de werkplaats   
• Bijhouden van voorraden  
• Zorgen dat het magazijn opgeruimd is en een fijne werkplek is voor jou en je collega’s 
• Daarnaast zijn er ook klusjes waarvoor je in onze bus stapt. Je haalt bijvoorbeeld iets op bij de 

bouwmarkt of brengt iets met spoed naar één van onze klanten. 
• Als er een lamp vervangen moet worden dan doe je dat ook gewoon eventjes   

Wat verwachten we van jou: 

• Je werkt nauwkeurig en kunt snel schakelen  
• Je hebt enige elektrotechnische kennis   
• Je hebt een MBO-opleiding gevolgd (logistiek of elektrotechniek)  
• Je bent een aanpakker en stressbestendig 
• Je denkt in oplossingen en werkt klantgericht 
• Je kunt zelfstandig werken 
• Je hebt aandacht voor veilig werken, orde en netheid op de werkvloer  
• Je bent in het bezit van rijbewijs B 
• Je bent woonachtig in de buurt van Apeldoorn 

Geyer Nederland B.V. biedt jou: 

• Een fijne werkomgeving waarin je samenwerkt met gedreven en gezellige collega’s. 
• Een goed salaris conform de CAO Metaal & Techniek 
• Een goede pensioenregeling 
• Opleidingsmogelijkheden 
• 25 vakantiedagen 
• 13 ATV-dagen  
• 8% vakantiegeld 
• Een winstuitkering (indien het bedrijfsresultaat het toelaat) 

Laat het ons weten!  

Ben jij ervan overtuigd dat deze functie bij je past? En ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Laat 
het ons weten!  

Je kunt solliciteren door je motivatiebrief en CV te sturen naar sollicitatie@geyer.nl ter attentie van 
Cees van den Brink en/of Jacintha van der Zouw. En als je ons belt beantwoorden we met plezier de 
vragen die je hebt over ons bedrijf of deze functie.  
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