
 
 Administratief Logistiek Medewerker 
 

  
 

Belimo Servomotoren B.V. is gevestigd in Vaassen en is een 100% dochter van de Zwitserse marktleider Belimo Automation AG op 
het gebied van ontwikkelingen, fabriceren en verkopen van servomotoren en regelafsluiters voor klimaatinstallaties. Het programma 
van Belimo bestaat onder andere uit: luchtklepaandrijvingen, brandklepaandrijvingen, rookklepaandrijvingen, VAV-Systemen, 
regelende kogelkranen, regelafsluiters, vlinderkleppen en sensoren.  

Door consequente beantwoording van de marktbehoefte en baanbrekende innovaties vormt Belimo sinds 1975 de standaard op het 
gebied van HVAC-aandrijvingen- en kleptechnologie. Klantenwensen worden snel en flexibel vervuld, de persoonlijke ondersteuning is 
wereldwijd zeker gesteld. Elke aandrijving wordt voor uitlevering uitvoerig getest. De gespecialiseerde know-how en de 
spreekwoordelijke "SWISS QUALITY” maken het mogelijk om op het gehele assortiment vijf jaar garantie te verlenen. 
 

Belimo Vaassen zoekt een administratief logistiek medewerker -  
20 uur per week 

 
Functieomschrijving: 
Wij bieden een allround logistieke functie, waarbij je administratieve werkzaamheden op de order intake combineert met 
werkzaamheden in het magazijn, zoals goederenontvangst, opslag, orders picken en voorbereidingen treffen voor verzending. We 
staan open voor jouw ideeën en samen met het team werken we aan een efficiënt order proces, waar we de mentaliteit 'first time 
right' hoog in het vaandel hebben staan. 
 
Wat ga je leren en wat ga je doen? 

• Order intake 
• Goederen ontvangst 
• Orderpicking 
• Verzendklaar maken goederen 
• Ondersteuning bij verwerking retouren 

 
Kortom een allround logistieke functie met afwisselende werkzaamheden in een betrokken team. 
 
Over jou: 
Ben jij flexibel, nauwkeurig en heb jij een hands-on mentaliteit? Ben je daarnaast een teamspeler, sociaal en kun jij schakelen tussen 
de verschillende werkzaamheden? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Skills: 
Je hebt (volgt) een administratieve/ logistieke opleiding en/of hebt aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie. Je hebt een 
heftruckcertificaat of bent bereid deze te behalen. Je beheerst de Engelse taal voldoende in woord en geschrift en Duits is een pre. Je 
hebt basiskennis van het Microsoft Office pakket en SAP ervaring is een pre. Bij voorkeur ben je woonachtig in een straal van 30 km 
rond Vaassen (Gelderland). 

 
BELIMO Servomotoren BV biedt:  
Een afwisselende logistieke rol binnen een prettige, informele en dynamische omgeving, een betrokken team en internationale 
organisatie. Een goed salaris, uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Wil je meer over de organisatie weten? Voor 
meer informatie over Belimo Servomotoren verwijzen wij naar onze website www.belimo.nl. 
 
Reageren op de vacature logistiek medewerker: 
Voor vragen over de vacature, solliciteren of over de procedure kun je contact opnemen met Danielle Broekhuis HR Manager, per e-
mail: danielle.broekhuis@belimo.nl . 
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