
 
 

 
 

VACATURE

ALLROUND 
MEDEWERKER 
LOGISTIEK M/V 
te BEEK 

Bestronics Gemini is een Productie- en 
Assemblage bedrijf dat zich richt op 
de industriële en elektronica markt. 

De belangrijkste activiteiten van Bestronics 
Gemini zijn productie-ontwikkeling, assemblage 
van printplaten en produceren van kabelbomen 
en behuizingen.

Door onze continue groei zijn wij op zoek naar 
een gemotiveerde collega om onze productie 
vestiging in Beek te versterken. 

De allround medewerker logistiek verzorgt 
binnen Bestronics Gemini samen met een 
directe collega alle werkzaamheden die 
te maken hebben met de logistiek binnen 
de organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan de ontvangst - en controle van binnen-
komende goederen, het picken van orders zodat 
de productielijnen kunnen starten, het transport 
van zendingen tussen onze verschillende 
locaties maar ook het verzendklaar maken van 
leveringen aan onze klanten.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?
•  Wij bieden een veelzijdige en 

verantwoordelijke functie, op een dynamische 
plek in onze organisatie. 

•  Je verzorgt samen met je directe collega alle 
werkzaamheden die te maken hebben met 
de logistiek binnen de organisatie. 

•  Als mede-drijvende kracht val je onder 
de aansturing van onze teamleider productie 
die verantwoordelijk is voor het reilen en 
zeilen in de gehele productiehal. 

•  Je ondersteunt de verdere optimalisatie 
van de logistieke afdeling en de logistieke 
processen.

Waar zou een succesvolle allround medewerker 
logistiek aan moeten voldoen?
In onze ogen zijn er bepaalde vaardigheden en 
competenties die er sterk aan bijdragen om 
succesvol te kunnen zijn binnen deze functie in onze 
organisatie, namelijk;

Vaardigheden
•  MBO-niveau, behaald door opleiding of ervaring, 

i.c.m. relevante werkervaring 
•  Basiskennis van, of affiniteit met, logistieke vaar-

digheden/processen 
•  Algemene computerkennis, onze processen zijn 

namelijk grotendeels geautomatiseerd 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal 
• Pré: in bezit van geldig vorkheftruck certificaat

Competenties
•  Teamspeler
•  Proactieve houding
•  Verantwoordelijkheidsgevoel
•  Accuraat werken
•  Communicatief vaardig

Wat bieden wij?
•     Arbeidsvoorwaarden gebaseerd op de CAO Metaal 

& Techniek (Kleinmetaal)
•     Marktconform salaris
•     Persoonlijke ontwikkeling met onlinetrainings-

platform ‘GoodHabitz’
•     Werkweek van 38 uur
•     Werktijden van 8:00 tot 16:30

Is deze vacature je op het lijf geschreven?
Kijk voor meer informatie op 
www.bestronics.nl/gemini en bekijk en ‘like’ ons 
hoofdkantoor Bestronics te Veldhoven op Facebook, 
LinkedIn en Instragram, zo heb je meteen een ‘look 
and feel’ bij ons bedrijf en blijf je op de hoogte! 

Voor meer info kun je terecht bij Coby via 
040-2350123. 

Stuur je CV en motivatiebrief door naar: 
coby@bestronics.nl onder vermelding van ‘Allround 
medewerker logistiek BEEK’. 

Wie weet plannen wij je snel in voor een gesprek in 
Beek bij Bestronics Gemini.
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