
MFE Group levert great solutions for Industry. MFE Engineering & Industrial 
Maintenance B.V.  is gespecialiseerd in ontwerp, productieoptimalisatie, 

onderhoud, modificatie en nieuwbouw, groeit hard en biedt veel technische 

uitdaging. MFE Machining & Construction is de specialist in de productie van 
(samengestelde) onderdelen met hoge precisie.  

 
Voor onze  hoofdvestiging in Eerbeek voor MFE Machining & Construction 
B.V. zoeken wij een:                 

 

Logistiek medewerker(m/v) Fulltime 
 
die flexibel is, van variatie in werkzaamheden houdt en bij wie service een tweede natuur is  
 

Als logistiek medewerker bij MFE zorg jij er voor dat onze klanten op de afgesproken tijd hun goederen 
ontvangen en dat intern de productiemedewerkers op tijd met hun werk kunnen starten met de juiste 

materialen en de juiste informatie. Dit brengt een grote variatie aan werkzaamheden met zich mee zoals 
het laden en lossen van vrachtwagens, ingangscontrole werkzaamheden en het administratief verwerken 

van de gegevens. Geen dag is hetzelfde en vaak wordt een beroep gedaan op jouw 

improvisatievermogen om dit alles in goed banen te leiden. Ook behoort het plaatsen van bestellingen 
van standaardproducten in ons ERP pakket MKG tot jouw taken.  Naast de ondersteuning van je collegae 

binnen het logistieke team heb je voor de uitvoering van je werkzaamheden de beschikking over een PC, 
diverse transportmiddelen, hijskranen en heftrucks.   

 

Jouw profiel 
 

Wij zijn op zoek naar iemand die een opleiding richting MBO-3 Logistiek of gelijkwaardig heeft afgerond, 
in het bezit is van een VCA certificaat, heftruckcertificaat, certificaat Veilig Hijsen en in het bezit is van 

een rijbewijs bij voorkeur BE. Je hebt ervaring met het werken in een ERP pakket, het liefst MKG. Als 
persoon ben je servicegericht, klantgericht, communicatief sterk en je werkt accuraat.  

 

Wij bieden 
 

Een geweldige job voor een duizendpoot. Een functie waarmee je een verschil kunt maken door alle 
logistieke handelingen zo uit te voeren zodat de organisatie goed kan functioneren. Er heerst een 

prettige, open en no-nonsense sfeer waarbij de inzet van de medewerkers zeer gewaardeerd wordt. Het 

salaris en de overige arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.  
 

Reageer door per e-mail je motivatie met CV sturen t.a.v. Gieni Nijkamp, Hoofd P&O, Postbus 49, 6960 
AA  Eerbeek, (pz@mfe.nl). Voor meer informatie kun je de website bezoeken: www.mfe.nl 
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