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WORD JIJ ONDERDEEL 
VAN ONS TEAM? 



Ben jij hands-on en een 
stressbestendige logistieke 
duizendpoot voor hoogwaardige 
precisie onderdelen?

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Als logistieke duizendpoot... 
ben jij medeverantwoordelijk voor o.a. het zorgvuldig verpakken en versturen van 
producten volgens klant specificatie. Naast het verpakken houd je je bezig met het 
zagen van ruwe materialen ten behoeve van de productie, het uitgeven van deze 
materialen naar de productie, controle en inboeken van inkomende goederen, het 
samenstellen van halffabricaten en het voorraad beheer in de Kardex systeemkasten. 
Je bent een teamplayer en weet van aanpakken. De werkzaamheden vinden plaats in 
een schone omgeving. Larsen & Buhl biedt binnen de 6000m2 vloeroppervlak een 
breed scala aan productietechnieken. Je hebt ervaring opgedaan of wilt ervaring 
opdoen als logistiek medewerker en je wilt gaan werken binnen een bedrijf met 
uiteenlopende opdrachtgevers. Larsen & Buhl voert ook een actief en aantrekkelijk 
beleid met veel persoonlijke aandacht voor verdere groei en ontwikkeling.



• Verpakken van en in de Kardexsysteem kasten opslaan en registreren van producten binnen het ERP systeem
• Verzendklaar maken van producten + registratie binnen het ERP systeem
• Inkomende goederen controleren aan de hand van de bestelling en registreren binnen het ERP systeem
• Zagen van ruwe materialen, de registratie van deze ruwe materialen en uitgeven naar de productie
• Assembleren van hoogwaardige producten
• Interne spaanafvoer organiseren 

De werkzaamheden:

• Vooraadbeheer
• ERP systemen
• Inzicht in machinale bewerkingen

Kennis

• Denken in mogelijkheden en kansen
• Geloven in groei en innovatie
• Combinatie van intuïtie en onderbouwing
• Experimenterend leren
• Hulp vragen

Mindset 
• Logistieke ervaring
• Probleemoplossend denken
• Goede communicatieve eigenschappen en een teamspeler
• Achtergrond in logistieke processen en de voorkeur een

achtergrond in de metaal.

Vaardigheden

• Hands-on
• Stressbestendig
• Teamspeler
• Gestructureerd en opgeruimd 

Eigenschappen



Larsen & Buhl Ready? 

Heeft deze vacature je geïnspireerd?  

Stuur dan snel  jouw motivatie en CV naar: 

 info@larsenenbuhl.nl 

Wie weet kom jij ons team versterken. 




