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Help jij mee ons succes verder uit te bouwen? 
 
Wie zijn we? 
 
Wij zijn een toonaangevende distributeur en systeemintegrator van industriële computers, embedded systemen en 
netwerkoplossingen. Wij zijn in staat om ondersteuning te geven bij het ontwikkelproces voor nieuwe 
computergestuurde oplossingen. Wij adviseren onze klanten over de te gebruiken producten en behoeden hen 
voor valkuilen. In de markt staan wij bekend om onze innovatieve en flexibele insteek. Wij kunnen een 
indrukwekkende referentielijst overhandigen waarin wij succesvol hebben geacteerd en waar onlosmakelijk onze 
toegevoegde waarde naar voren komt. Of het nu systemen zijn voor de telecom, transport, machinebouw of de 
maritieme sector wij kunnen altijd passende producten leveren gebaseerd op een jarenlange ervaring. 
 
Wat doen we? 
 

 Distributie van computerkaarten & systemen,  
 Het geven van klant specifiek advies, 
 Het bieden van uitgebreide service en support,  
 Systeemintegratie, 
 Geven van training en consultancy, 
 Ons motto: U tevreden wij tevreden. 

 
 
Door ons enorme groeipotentieel zijn we ter uitbreiding van onze afdeling logistiek in Heesch op zoek naar 
een nieuwe, enthousiaste en kundige collega voor de functie: 
 

 
Allround magazijnmedewerker 

 
Functieomschrijving  
Het betreft een logistieke functie waarin het uitvoeren van magazijn- en expeditie werkzaamheden, zoals 
ontvangst, controle, uitgifte, laden en lossen e.d. centraal staan.  
 
Werkzaamheden 

 Goederen ontvangen en in het systeem verwerken, 
 Voorraden bijhouden; artikelen tellen en deze in het systeem verwerken, 
 Logistieke werkzaamheden; pallets dicht sealen, labels printen, 
 Het (overeenkomstig klantinstructies) inpakken en transport klaar maken van materialen en producten, 

voorzien van deugdelijke verpakkingen en de juiste formulieren, 
 Draagt zorg voor orde en netheid van de werkplek,  
 Uitvoeren van een visuele controle en goed of afkeuren van geleverde materialen, 
 Afleveren van benodigde onderdelen en materialen binnen de eigen organisatie, 
 Het ontvangen, controleren en inboeken van defecte producten van onze klanten, 
 Onderhoud internationale contacten met klanten en leveranciers in woord en geschrift. 
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Profielomschrijving 
  

 Je beschikt over een MBO werk- en denk niveau, 
 Je hebt een aantal jaren werkervaring, 
 Gezien de internationale contacten is beheersing van de engelse taal een pre, 
 Je bent communicatief sterk, 
 Zorgvuldige en accurate manier van werken, 
 Stressbestendig, 
 Kennis van exact globe is een pre, 
 Weet van aanpakken en heeft een gemotiveerde en kwaliteitsbewuste instelling. 

 
Aanbod  

 Een baan in een internationaal innoverend en gedreven team, 
 Veel uitdaging & verantwoordelijkheid!, 
 Daarnaast mag je rekenen op een prima beloning en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, 
 Gezellige vrijdagmiddagborrel en diverse personeelsuitstapjes. 

 
Reageren? 
 
Mail of stuur ons je sollicitatiebrief voorzien van C.V. ter attentie van Hans Adams.  
Mocht je eerst meer informatie wensen, neem dan gerust contact op met hem via hans.adams@arcobel.com of via 
0412-660066.  
 
Je kunt je brief ook sturen naar: 
 
Arcobel Embedded Solutions B.V. 
Cereslaan 10 
5384 VT Heesch 


