
Voor ons magazijn en Europees democentrum 

zijn wij op zoek naar een logistiek talent. Jij vindt 

het leuk om naast de hieronder beschreven 

werkzaamheden andere activiteiten op te pakken 

binnen het logistieke veld. Denk hierbij aan het 

herindelen van ons magazijn, het (mede) bepa-

len van het voorraadbeheer tot het inrichten en 

onderhouden van een webshop.

We zijn een betrokken en hecht team waarbin-

nen volop mogelijkheden liggen om je verder te 

ontwikkelen.

Wat ga je sowieso doen?
·  Je zorgt voor een correcte goederenontvangst

·  Je maakt de onderdelen verzendklaar en meldt 

ze aan voor transport

·  Je ziet erop toe dat het magazijn geordend en 

netjes blijft

·  Ondersteuning van collega’s bij het laden en 

lossen van de machines

·  Periodiek inventariseren van de voorraad.

Waar zĳ n wĳ  naar op zoek?
·  Je hebt een fl exibele en zelfstandige 

werkhouding

·  Je werkt nauwkeurig en neemt initiatief

·  Je bent in het bezig van een MBO diploma óf 

bereid deze via BBL te behalen

·  Je hebt een goede beheersing van de Neder-

landse taal. Bij voorkeur spreek je ook Engels 

en eventueel Duits

Wat bieden wĳ  jou?
·  Een afwisselende en uitdagende functie 

binnen een hecht team

·  Een marktconform salaris

·  Een fulltime baan (38 uur) eventueel te 

combineren met een (MBO) studie

·  8% vakantiegeld

·  25 vakantiedagen

·  Een goede pensioenregeling

·  Aansluiting bij de CAO metaalbewerkings-

bedrijf

Wie zĳ n wĳ ?
Eterna Europe BV verkoopt en onderhoudt 

machines voor de verpakkingsindustrie binnen 

de gehele Europese markt. Wij maken een sterke 

groei door vanwege de verschuiving van plastic 

naar (milieuvriendelijkere) kartonnen verpakkingen.

Onze vestiging in 's-Hertogenbosch heeft alles 

onder een dak: kantoor, democentrum en 

een magazijn voor onze onderdelen. Eterna 

Europa’s moederbedrijf is gevestigd in China en is 

onderdeel van de Bobst Group in Zwitserland.

Je komt te werken binnen een team met zo’n 

18 betrokken en hechte collega’s. De sfeer is 

ontspannen en professioneel.

Neem voor meer informatie over deze functie of 

over Eterna Europe BV contact op met Michael 

Spiering, Logistics Manager of met Nathalie Faber, 

Finance & HR Manager via admin@eterna-group.eu
of per telefoon 073 - 327 77 11.

GEZOCHT:
LOGISTIEK TALENT


