
 
 
 
 
 
Vacature: Logistiek medewerker (magazijn) 
 
Heb jij altijd al willen meewerken aan systemen voor werelds grootste pretparken? En herken jij jezelf in het 
onderstaande verhaal? Dan nodigt E2M jou van harte uit om kennis te komen maken voor de functie van 
logistiek medewerker. 
 
Wie zijn wij? 
E2M Technologies B.V. is een specialist op het gebeid van elektrische bewegingsplatformen en force 
feedback systemen. Deze systemen vinden hun toepassing in pretpark attracties, maar ook in simulatoren 
van vliegtuigen en race auto’s. Eigenlijk is er geen attractie of simulator die wij niet 100% echt laten 
aanvoelen. 
 
Wat ga je doen? 
Als logistiek medewerker ben je dagelijks bezig met de goederen stroom binnen E2M en de verwerking 
hiervan in het ERP systeem. Tot de directe taken behoren: 

• Laden en lossen van vrachtwagens; 
• Controleren van ontvangen goederen op compleetheid en eventuele schade; 
• Opbergen van goederen in het magazijn; 
• Uitgeven van goederen; 
• Communiceert met de werkvoorbereider bij tekortkomingen; 
• Ondersteunen bij verpakkingswerkzaamheden; 
• Verwerken van logistieke administratie; 
• Versturen van pakketten; 

 
Wat vragen wij? 

• Opleidingsniveau MBO 2 in een logistieke of technische richting 
• Twee jaar werkervaring in een onderdelenmagazijn 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift. 
• Bereidheid tot het volgen van cursussen zoals reachtruck chauffeur. 

 
E2M biedt: 
Bij E2M kom je te werken aan super indrukwekkende en innovatieve systemen die je niet elke dag ziet. 
De werkomgeving is open, moderne en internationaal georiënteerd. De hoofdvoertaal is Engels, maar je 
directe collega’s spreken ook allemaal Nederlands. Verder is er voldoende ruimte en mogelijkheid om met 
het bedrijf mee te groeien naar andere functies of additionele taken en verantwoordelijkheden. E2M 
ondersteunt in jouw persoonlijke ontwikkeling met opleidingen en cursussen. Vanzelfsprekend is het salaris 
conform de markt.  
 
 
Heeft de functie van Logistiek medewerker jouw interesse gewekt? Stuur dan jou CV met korte 
motivatiebrief naar jobs@e2mtechnologies.eu.  
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