
TECHNIEK?MAAK JIJ
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
MJ-Tech is een snelgroeiend bedrijf met ambities om een wereldwijd 
toonaangevende speler in de markt te zijn én te blijven. Door de 
snelle groei hebben wij diverse vacatures open staan; 

ELECTRICAL ENGINEER

TEAMLEIDER LOGISTIEK LASSER

PROJECT MANAGER

Ben jij de persoon die wij zoeken? 
www.werkenbijmjtech.nl

PROJECT MANAGER 38 UUR TEAMLEIDER LOGISTIEK 38 UUR

Als project manager bij MJ-Tech zorg je ervoor dat de nodige 
tekeningen gemaakt worden, dat de werkvoorbereiding van 
informatie voorzien wordt en je bent verantwoordelijk voor de 
projectplanning. Je werkt in teamverband en je bent de schakel 
tussen alle afdelingen binnen het bedrijf. Alles om te garanderen dat 
onze opdrachtgevers een neveloplossing op maat krijgt geleverd.

Iemand die verantwoordelijk wil- én kan zijn voor zowel het totale 
magazijn als alle logistieke processen in onze organisatie. We zitten 
overigens middenin de implementatie van een nieuw ERP-systeem, 
waarmee we ons voorraadbeheer en projectmanagement naar een 
hoger niveau brengen.

Wat bieden wij je?
Bij ons krijg je een prominente rol binnen de organisatie 
en de volgende arbeidsvoorwaarden;

een fulltime baan (38 uur per week);
aantrekkelijk salaris;
25 vakantiedagen;
deelname aan ons bedrijfspensioen;
een moderne werkomgeving met de nieuwste 
techniek en software. Hebben we iets niet dat jouw 
werk gemakkelijker maakt, dan investeren we graag;

Hoe zien jouw werkzaamheden eruit als Teamleider Logistiek?
De voorraad gereed product op peil houden in het magazijn;
Overzien, plannen en aansturen van alle logistieke werkzaamheden.
Je bent verantwoordelijk voor contacten met diverse transporteurs over 
aanvragen tarieven en bewaken van laad / levertijden. 
Aanmaken van benodigde vervoersdocumenten, en instructies geven aan 
onze douane expediteur.
Je controleert de inkomende / uitgaande goederen en bent verantwoordelijk 
voor het maken van de planning voor zowel het magazijn als afdeling 
expeditie.
Je bent verantwoordelijk voor orde en netheid in de productie en het 
magazijn;
Nauwe samenwerking met inkoop, verkoop en werkvoorbereiding.Wat neem jij mee?

je hebt over een afgeronde HBO opleiding (bij voorkeur HAS of 
Werktuigbouwkunde);
je hebt ervaring in soortgelijke functie;
je bent organisatorisch sterk;
je bent communicatief vaardig;
je hebt kennis en ervaring met AutoCAD;
je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
je hebt de mentaliteit om vol voor het behalen van een project deadline te 
gaan, ook al moet hiervoor af en toe buiten kantoortijden worden gewerkt.

Wat neem jij mee?
Je bent in het bezit van een afgeronde MBO opleiding;
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en je bent proactief 
ingesteld. Engels spreken én lezen is een pré;
Je bent in het bezit van een geldig Heftruckcertificaat en VCA-certificaat;
Je beschikt over goede computervaardigheden en hebt kennis van MC 
office; en bij voorkeur ook Ridder


