
Magazijnmedewerker  
bij ebm-papst Benelux

Wat kan je verwachten als je aan de slag gaat bij ebm-papst Benelux?
Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan waarin je actief kunt bijdragen aan het succes van 
ons en onze klanten. Er staan 31 gezellige collega’s te wachten om jou te leren kennen. Het is een 
‘klein’ team, maar vergis je niet: we hebben alle aspecten en middelen van een groot bedrijf. Wij zijn 
namelijk onderdeel van de ebm-papst Group, hiervoor werken meer dan 15.000 mensen wereldwijd 
samen in 29 fabrieken en 48 verkoopkantoren. Deze multinational is dé wereldmarktleider op gebied 
van ventilatoren en motoren. Deze worden in vele takken van de industrie gebruikt zoals ventilatie, 
koeling, verwarming, witgoed, IT en automotive. 

De baan die we je aanbieden heeft een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket en marktconform 
salaris. Een leuke bijkomstigheid is dat je elke vrijdag een uurtje eerder naar huis kunt (mits we je een 
fulltime functie mogen aanbieden).

Word jij onze nieuwe collega?
We zien graag je sollicitatie tegemoet. Deze kun je sturen naar verkoop@nl.ebmpapst.com t.a.v. de 
heer K. van Nistelrooij. Als je meer wilt weten of vragen hebt over de functie dan kun je bellen naar 
Klaas van Dijk op telefoonnummer 0031 492 502 900.

Voor meer informatie over ons bedrijf kun je kijken op onze website: www.ebmpapst.nl

Functieomschrijving
Werken in het magazijn bij ebm-papst Benelux is werken in een team wat goed georganiseerd is 
en wat samen ervoor zorgt, dat de dagelijkse goederenstroom optimaal verwerkt wordt. Iedereen 
binnen dit team denkt ook mee over de organisatie van het magazijn en is voor alle werkzaamheden 
binnen het magazijn inzetbaar. Dat houdt onder andere in het in ontvangst nemen en verzendklaar 
maken van goederen, het besturen van interne hulp- en transportmiddelen (indien nodig verzorgen 
wij een opleiding) én je helpt bij de ordenen van het magazijn.

Jouw profiel

Enthousiast

Dynamisch

Ervaring met een reachtruck is een pré

Echte teamplayer
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