
 

Magazijnbeheerder (fulltime) 
 

Bedrijfsprofiel 
 

Reyrink is een veelzijdige dienstverlenende - en projectorganisatie bestaande uit vier zelfstandige 
onderdelen met ieder zijn eigen specialiteit: Reyrink Aannemersbedrijf, -Asfalt en Beton, -Recycling 

en Bouwstoffen en -Dienstverlening. Door intensieve samenwerking van deze complementaire 
bedrijfspoten bieden wij totaaloplossingen op maat voor het Midden en Klein Bedrijf (M.K.B.), 
agrarische - en bouwbedrijven, projectontwikkelaars, overheid en particulieren. Onze unieke 

werkwijze resulteert in een hoge doordachte service waarbij we kwaliteit, veiligheid en 
duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. 

 
(Technisch) Magazijnbeheerder (fulltime) 
 
Je bent een spin in het web. Je hebt contact met leveranciers en interne klanten aangaande bestellen 
en uitgeven van diverse onderdelen, materialen en handgereedschappen. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

 Inrichten magazijnstellingen en systeem. 

 Voorraadbeheer magazijn 

 Bestellingen plaatsen van materialen (gebruiks- en verbruiksartikelen) 

 Uitgifte magazijn materiaal en handgereedschappen 

 Terrein onderhoud en klein onderhoud handgereedschappen 

 Materiaal klaar zetten voor transport  

 Kleine reparaties elektrische machines 
  
Functie-eisen: 

 MBO niveau 

 Ervaring met Office pakket Excel en Word 

 Omgang met ERP systeem InfraWorks 

 Je bent een harde werker die graag met mensen omgaat 

 Je kunt zelfstandig beslissingen nemen 

 Je hebt ervaring/gevoel voor techniek 

 Je houdt van aanpakken 

 Je hebt ervaring met computers 

 Je bent betrouwbaar, loyaal en staat graag voor een ander klaar 

 Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken 

 Accuraat, flexibel, besluitvaardig en stressbestendig 

 Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk 
 

Ons aanbod: 
Wij bieden jou alle mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen in een uitdagende en zeer 
afwisselende baan, in een organisatie die volop in beweging is. De sfeer binnen Reyrink is het beste 
te omschrijven als open en informeel. 
 

Ben jij de teamspeler die wij zoeken?  
Richt dan uw uitgebreide sollicitatie voorzien van een CV aan Marco van Horssen (hrm@reyrink.nl). 

Ook kunt u bij voornoemde nadere informatie opvragen (013- 5169321/06-55347023). 
Voor een eerste indruk omtrent ons bedrijf wil ik u verwijzen naar onze website www.reyrink.nl 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 


