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FUNCTIE : MAGAZIJNIER 
 

Rapporteert aan: Magazijnverantwoordelijke 

 

TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN: 

 
▪ Kwalitatieve en kwantitatieve ingangscontrole van geleverde goederen  
▪ Opzoeken van onderdelen voor interne en externe verkoop 
▪ Verkoop van wisselstukken ( toonbankverkoop ) 

- Onthaal van klanten aan de toonbank 
- Telefonisch onthaal en de nodige informatie verstrekken 
- Opvolging van afhaling van bestelde stukken 

▪ Wisselstukken bezorgen aan de mecaniciens 
▪ Correct in- en uitschrijven van de onderdelen op de werkorders 
▪ Opvolgen backorders : receptie/klant verwittigen + identificatie onderdelen + 

stockeren in de hiervoor voorziene rekken 
▪ Rapporteren van afwijkingen en onregelmatigheden aan de 

magazijnverantwoordelijke 
▪ Respecteren van de geldende milieu- en veiligheidsregels wat de stockage 

van onderdelen betreft 
▪ Ordelijk beheren en onderhouden van het magazijn 
▪ Periodieke stockcontroles 
▪ Actief deelnemen in het behalen en verbeteren van het 

kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2015 
▪ Verzekeren van de klantentevredenheid 
▪ Orde en netheid 
▪ Ontvangst goederen spoed en stock 
▪ Opvolging backorders 
▪ Toonbank verkoop werkplaats 
▪ Ontvangst schroot ruil toonbank 
▪ Ontvangst schroot ruil niet MAN toonbank 
▪ Orde en netheid 
▪ Labelen barcodes 
▪ Stocktelling 
▪ Toonbank magazijn 
▪ Opmaken en opvolgen PSD’s 
▪ Opmaken van bestelbonnen 
▪ Toezien op beschikbaarheid onderdelen met terugkoppeling naar receptie 
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VEREISTE COMPETENTIE : 
 

▪ Aanvaardbaar werktempo 
▪ Bekwaamheid om de opgelegde werken uit te voeren 
▪ Beleefdheid en klantgericht 
▪ Affiniteit met het werken op pc 
▪ Flexibiliteit 
▪ Orde en netheid 
▪ Stiptheid 
▪ Discretie en vertrouwelijkheid 
▪ Talenkennis: goede kennis van het Nederlands 

 

PLAATSVERVANGER : MAGAZIJNVERANTWOORDELIJKE 

 

Deze functiebeschrijving is noch limitatief noch exhaustief en kan worden 

aangepast in functie van de omstandigheden in het kader van de activiteiten en 

van de evolutie van de onderneming. 

Zij maakt geenszins deel uit van de arbeidsovereenkomst die tussen de 

onderneming en de titularis van de beschrijving werd opgemaakt.  
 

 


