VOLVO GROUP TRUCK CENTER

MAGAZIJNMEDEWERKER
ALBLASSERDAM
WAAR KOM JE TE WERKEN?
Volvo Group Truck Center (onderdeel van de Volvo Groep) heeft 11 vestigingen in de Randstad. Als Volvo en Renault
bedrijfswagendealer biedt Volvo Group Truck Center een volledig productenprogramma. Door onze dual brand vestigingen
verbeteren we de kwaliteit van de dienstverlening voor onze klanten, verhogen we de dichtheid van ons netwerk en vergroten
we het productaanbod per vestiging. De passie voor innovatie is onderdeel van onze visie om de toonaangevende leverancier
te zijn van commerciële transportoplossingen. Fundamenteel voor dit succes is het werven, ontwikkelen en binden van de
beste professionals.

WAT GA JE DOEN?
Als magazijnmedewerker ben je verantwoordelijk voor de uitgifte van onderdelen aan de werkplaats en balieklanten. Je
verwerkt daarbij de in- en uitgaande onderdelen op juiste wijze in de systemen en zorgt voor een correcte administratie.
Samen met de Magazijnchef zorg je voor een optimaal voorraadbeheer en je staat de klant op een servicegerichte en
klantvriendelijke wijze te woord. Tevens ondersteun je de Service Coördinator op administratief gebied in de uitvoering van
de facturatie. Je bent werkzaam op onze vestiging in Alblasserdam en je rapporteert aan de Magazijnchef.

WAT NEEM JE MEE?
 Een MBO diploma in een relevante richting
 Ervaring in de Automotive, specifieke ervaring in de trucktechniek is een grote pré
 Goede communicatieve vaardigheden en je bent administratief sterk
 Een servicegerichte houding en stressbestendigheid
 Kennis van automatiseringssystemen en logistiek
WIJ BIEDEN JOU
 Een uitdagende functie in een gezonde, dynamische onderneming
 Collegiale en informele sfeer
 De kans om ruime ontwikkelingsmogelijkheden te benutten bij een premium merk
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op onze website: www.volvogrouptruckcenter.nl of bel ons op 06-30931082.
Wil je ons overtuigen dat jij de geschikte kandidaat bent voor deze functie? Leuk!
Je kunt ons mailen met een korte motivatie en jouw CV.
Dit mag naar: humanresources@volvo.com ter attentie van John Ritzen, Manager Human Resources.

