
 
 

MAGAZIJNBEHEERDER/ INKOPER 
 
Wij zijn STERK 
STERK Trailers ontwikkelt, produceert en verkoopt sterke op maat gemaakte aanhangers en 
opleggers. Het leveren van de hoogste kwaliteit is ons doel. Wij zijn gevestigd in Giessen, Noord-
Brabant. STERK is een jong en snelgroeiend bedrijf waar veel ervaren mensen werken in een 
informele sfeer en waar veel ruimte is om jezelf te ontwikkelen. Zie voor meer informatie over 
STERK: www.sterktrailers.com.  
 
Wat ga je doen? 
Ben jij toe aan een volgende stap in je loopbaan? Zoek je een uitdaging waar jij de baas van het 
magazijn bent en de volledige onderdelen inkoop regelt voor de bouw van nieuwe trailers? Wil je 
veel verantwoording en kan je zelfstandig werken? DAN ZOEKEN WIJ JOU!  
 
Jij zorgt voor de inkoop van alle onderdelen en bent verantwoordelijk voor het magazijn en de 
toelevering van de onderdelen aan de monteurs, zodat zij snel en efficiënt trailers kunnen bouwen.  
Ook sta je onze klanten te woord als ze onderdelen willen bestellen en hou je onze webshop up-to-
date. Kortom een job waarbij de verantwoordelijkheid voor het gehele inkoop- en logistieke proces 
bij jou ligt! Jouw werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit: 

 
• Inkopen van onderdelen voor de assemblage van nieuwe voertuigen; 
• Inkopen van onderdelen voor het magazijn en klanten; 
• Op orde houden van het magazijn; 
• Orderpicking voor projecten; 
• Verkoop van onderdelen via de webshop. 

 
Wie ben jij? 

• Minimaal MBO- werk/ denkniveau; 
• Ervaring met magazijnwerk van automotive onderdelen; 
• Zeer actief/ energiek; 
• Zeer geïnteresseerd in techniek en leergierig; 
• Hands-on mentaliteit; 
• Secuur werken is een must! 

 
 Wat biedt STERK? 

• Een uitdagende en afwisselende functie; 
• Een goed salaris (afhankelijk van diploma’s, leeftijd en ervaring); 
• Mogelijkheid tot verdere scholing in je vakgebied; 
• Een gezellige vrijdagmiddag borrel; 
• Werken in een enthousiast team van professionals. 

 
Interesse in deze uitdaging? 
Stuur je motivatie en CV naar mathijs@sterktrailers.com, t.a.v. Mathijs Volz. 

Industrieweg 25 - 4283 GX Giessen 


