
PV-E Crane B.V. 
Everdenberg 17 • 4902 TT Oosterhout, The Netherlands • T +31 (0)184 - 425 949  

www.pv-ecrane.com • info@pv-ecrane.com 

Allround Magazijn medewerker – Oosterhout/ MBO/ 40 uur 
 

Wat ga je doen 
Ben jij klaar voor een uitdaging als allround magazijn medewerker? Dan zijn we zeker op zoek 
naar jou! Wat ga jij doen? In de functie zal je voornamelijk verantwoordelijk zijn voor alle 
voorkomende magazijnwerkzaamheden. Het uitdagende van deze functie is dat het magazijn en 
de processen moeten worden vormgegeven. Jouw inbreng en ervaring vinden wij hierin erg 
belangrijk. Naast het opzetten van het magazijn behoort tot jouw taken: voorraadbeheer, het 
bestellen van onderdelen en materialen, Het in ontvangst nemen en controleren van deze 
goederen en de goederen op de juiste locatie zetten zowel in ons magazijn als in ons 
computersysteem. Daarbij lever je de onderdelen aan vanuit het magazijn aan de monteurs in de 
werkplaats. Het is van belang dat je snel kunt schakelen, het hoofd weet koel te houden en 
communicatief vaardig bent. 

Wat vragen we van jou 
Voor deze uitdagende functie beschik je over: 
• Een heftruckcertificaat of bereid deze te halen
• Bij voorkeur woonachtig omgeving Oosterhout
• Relevante werkervaring;
• Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Goede contactuele vaardigheden.

Wat bieden wij 
• Een uitstekend marktconform salaris
• Je bent onderdeel van een enthousiast team
• Een fulltime contract voor 40 uur per week
• 25 vakantiedagen
• Een goede pensioenregeling
• Blijven werken aan jouw ontwikkeling

Over de organisatie 

PV-E Crane B.V. richt zich op de ontwikkeling en productie van 100% elektrische 
rupshijskranen. Ons doel is om bij te dragen aan een emissievrije en gezondere 
bouwplaats. PV-E Crane is van oorsprong een Nederlands bedrijf met het 
hoofdkantoor in Oosterhout. 

Overige informatie 
Herken jij je in de beschrijving van Allround Magazijn medewerker? Solliciteer direct 
door een mail te sturen met je cv en motivatie naar: 
r.boogaard@pv-ecrane.com

Mocht je nog vragen?  Neem dan contact op met Rob van de Boogaard, Managing 
Director (bereikbaar via telefoon +31 (0)6 27740031 of per 
mail r.boogaard@pv-ecrane.com  


