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Vacature : hoofd magazijn 
Taken en verantwoordelijkheden 

 
Blom Interieurs gevestigd te Sneek, is op korte termijn op zoek naar een gedreven persoonlijkheid voor de 
functie van hoofd Magazijn. 

De onderstaande werkzaamheden behoren tot het takenpakket:  

Administratieve werkzaamheden 

• Administra*ef verwerken van binnenkomende goederen  
• Bewaken, registreren en verwerken van geretourneerde goederen 
• Bewaken van de voortgang van bestellingen en verzendingen 
• Signaleren en herstellen van eventuele fouten of afwijkingen van uitgaande of inkomende orders 
• Inventariseren en het bewaken van de minimale voorraden van voorraadgoederen 

Fysieke werkzaamheden 

• Reserveren van uit te leveren goederen 
• Laden en lossen van transporten 
• Ondersteuning bij de werkvoorbereiding  
• Verzendklaar maken van orders 
• Controleren van producten op o.a. kwaliteit, hoeveelheid en verpakking 
• Uitvoeren van kleine onderhouds- en repara*ewerkzaamheden aan materieel 

Profiel  
 

Kandidaten dienen te beschikken over onderstaande persoonlijkheidskenmerken en vaardigheden: 

• Een geboren leider 
• Een absoluut stevige persoonlijkheid 
• organisa*etalent 
• gestructureerde denker én werker 
• zeer stressbestendig én een flexibele instelling 
• oplossingsgerichte denk- en handelswijze  
• pro-ac*eve houding 
• in bezit van relevante opleiding  
• minimaal MBO+ niveau 
• in bezit van rijbewijs en vrachtrijbewijs 
• minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke func*e is een absolute must  
• Kennis van Word en Excel 
• Beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal 

Het Hoofd magazijn rapporteert aan de Planner en geeft daarnaast leiding aan een magazijnmedewerker. 

Geboden wordt 
 

Een zeer uitdagende functie in een dynamische omgeving én werken in een hecht en enthousiast team. 

Meer informatie 
 

Voor meer informatie over deze vacature of onze organisatie kun je contact opnemen met Anouska van Ooijen 
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Geïnteresseerd? 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan willen we graag met jou praten! Stuur dan je motivatiebrief 
voorzien van pasfoto en je cv naar:  

Blom Interieurs 
T.a.v. Anouska van Ooijen 
Postbus 295 
8600 AG SNEEK 

Of per email:  
a.vanooijen@blominterieurs.nl 
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