
 
 
 
 

 

Magazijnier (m/v)  

Uitdagende job in regio Limburg in een professioneel familiaal bedrijf 

 
 
Over Maris 
Maris ontwerpt en installeert zorg-vrije totaaloplossingen voor elektrotechniek en 
beveiliging waarbij wij de verwachtingen van onze klanten op ieder domein willen 
overtreffen, de beroepsfierheid van elk van onze medewerkers maximaliseren en de 
toekomst van onze planeet helpen verzekeren. Maris durft het aan om binnen de sector het 
voortouw te nemen en actief in te spelen op de uitdagingen voor de toekomst. Vanwege 
onze energieke aanpak, de positieve klantenreacties d.m.v. onze kwaliteit en flexibiliteit, 
blijven we gestadig groeien en zijn we op zoek naar : 
 

 
Functie 

- Je staat in voor de dagelijkse ontvangst en opslag van goederen in het magazijn. 
- Je zet materialen klaar voor onze elektriciens. 
- Je zorgt voor de bijhorende administratieve afhandeling in ons computersysteem 

(Navision). 
- Je staat in voor de bedeling van werkkledij + gereedschappen.  
- Je neemt de verantwoordelijkheid over het magazijn.  Je volgt de dagelijkse 

operationele planning op en stuurt deze bij. 
- Verbeteringsacties voorstellen en implementeren. 
- Rapporteringen naar interne afdelingen en klanten. 
- Aansturen en begeleiden van de verschillende medewerkers. 
 

  
Profiel 

- Je  beschikt over een technisch diploma, bij voorkeur richting elektriciteit en hebt 
reeds een eerste ervaring als magazijnier achter de rug. 

- Je hebt een goede materialenkennis op vlak van elektrisch materiaal. 
- Je kan je vlot mondeling & schriftelijk uitdrukken in het Nederlands. 
- Je kan zelfstandig werken, bent ordelijk en werkt nauwkeurig & gestructureerd. 
- Je bent PC-vaardig. Kennis van het softwareprogramma Navision is een grote troef. 
- Je voelt je thuis in een no-nonsense omgeving en het schrikt je niet af om  de handen 

uit de mouwen te steken.  
- Je bent bereid om mee te draaien in een shift systeem onder de magazijniers 

(werkuren variëren tussen 5.00u en 17.00u van maandag tem vrijdag). 
 
Aanbod 

• Je komt terecht in een familiebedrijf in volle expansie waar hard werken en 

werkplezier ervaren hand in hand gaan. 

• Je maakt deel uit van een dynamisch, gedreven en tof team.  Mensen die geboeid 

en gepassioneerd zijn door hun vak. 

• Met een sterke focus op jouw groei en ontwikkeling.  We ondersteunen de 

medewerkers in hun groei door ontplooiingskansen naast externe en interne 

opleidingen aan te bieden. 

• Op een filevrije locatie in moderne gebouwen. 



• Een marktconform salarispakket en andere interessante extra-legale voordelen.   

• Je hebt recht op 20 wettelijke feestdagen en werkt in een 40 uren week waardoor 

je ook 12 ADV-dagen op jaarbasis kan opbouwen. 

 
Interesse?  
Stuur dan onmiddellijk je CV en motivatiebrief t.a.v. Ilona Becks naar vacature@maris.tech 
met als referentie ‘magazijnier’. Tel: 011/ 28.84.91  
Maris- Lochtemanweg 122, 3550 Heusden Zolder 
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