
 

 
 
Wil je werken in een dynamische en internationale organisatie met volop uitdagingen?  
Dan hebben we deze leuke vacature op ons hoofdkantoor aan de A6 in Lelystad beschikbaar. 

 
Magazijnmedewerker (m/v)  

Lelystad – fulltime   
 
De functie 
Als magazijnmedewerker ben je dagelijks bezig met inslag, opslag en uitslag van onze producten en 
met de overige voorkomende magazijnwerkzaamheden. Je verzamelt met behulp van een hand 
terminal (scanner), je verpakt deze producten en maakt de orders klaar voor verzending. Vervolgens 
meld je de zendingen gereed in het SAP computersysteem. Aansturing en directe leiding krijg je van 
de meewerkend voorman. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 en 18.00 uur in vaste of 
wisselende diensten. De wisselende diensten gaan volgens een rooster waarbij je 1 week vroege 
dienst en vervolgens 1 week late dienst werkt etc. 
 
Werken bij Kyocera Senco 
Kyocera Senco is een bekende naam in de internationale bouwwereld. Wij distribueren hoogwaardige 
industriële spijker-, niet- en schroefsystemen, bevestigingsmiddelen en aanverwante producten voor 
de bouw en houtverwerkende industrie naar alle Europese landen, het Midden Oosten en Afrika. Veel 
gebeurt vanuit onze vestiging in Lelystad, maar we werken ook vanuit kantoren in België, Duitsland, 
Denemarken, Zwitserland, Groot-Brittannië en Turkije. Je kunt dus wel stellen dat verbinden létterlijk 
ons vak is. Je nieuwe collega’s zijn enthousiast en expert in hun vakgebied.  
 
Kennis en kunde  
Het betreft hier een functie voor iemand die, zowel zelfstandig als ook in teamverband, van aanpakken 
weet. Je bent gewend om met deadlines te werken en je bent stressbestendig. Kwaliteit en service 
staan bij jou hoog in het vaandel, alsmede discipline, orde en netheid.  
Naast dit alles heb je of ben je: 
 

- Minimaal twee jaar relevante werkervaring in een (middelgroot) magazijn 

- Verantwoordelijkheidsgevoel en servicegerichte instelling 

- Goede kennis van het Nederlands in woord en geschrift 

- In het bezit van een geldig reachtruck certificaat  

- Bij voorkeur woonachtig in Lelystad of omgeving 

-  
Heb je daarbij nog ervaring met werken met scanners? Dan ben jij mogelijk diegene waar wij naar op 
zoek zijn. 
 
Wij bieden  
Een zeer afwisselende baan in een dynamisch hands-on en groeiend bedrijf. Werken in een leuk team 
waar humor, hard werken en de wens tot verdere ontwikkeling dé basis ingrediënten zijn.  
Naast het werken binnen een informele maar zeker ook professionele werkomgeving bieden wij verder  
een compleet pakket aan arbeidsvoorwaarden. 
 
Ben je enthousiast?  

Je hebt deze vacature misschien al een paar keer gelezen en inmiddels weet je zeker dat jij degene 

bent die met ons gaat bouwen aan succes en aan de toekomst. Super! Dan maken wij graag kennis 

met je. Natuurlijk vinden wij een cv erg belangrijk, maar wij willen ook graag lezen waarom jij onze 

nieuwe Magazijn medewerker moet zijn. Jouw sollicitatie kun je sturen naar hr@kyocera-senco.eu. 

Heb je toch nog inhoudelijke vragen over de functie, die je eerst beantwoord wilt hebben? Dan kun je 

contact opnemen met Bel dan met John Moinat of René de Rooi (teamleaders Warehouse), telefoon 

0320 - 29 5586 / 0320 - 29 5543. 


