
 

Bronneberg is sedert 1946 wereldwijd een bekende speler op de recycling markt. De Bronneberg 
recycling machines zijn onderscheidend op het gebied van betrouwbaarheid, kwaliteit en innovatieve 
technieken. Bronneberg biedt totaaloplossingen voor de recycling industrie. Bronneberg ontwikkelt, 
produceert en verkoopt machines voor het recyclen van schroot, metaal, auto’s, kabels en karton. 
Onze producten lopen uiteen van kleine kabelpellers die de isolatie van elektriciteitskabels strippen 
tot zeer grote schrootpersen en scharen die ijzer- en metaalschroot verwerken onder de zwaarste 
omstandigheden. 
 
Bronneberg ontwikkelt en produceert haar befaamde Bronneberg recycling machines deels in eigen 
huis. Daarnaast voert Bronneberg het agentschap voor diverse wereldwijd gerenommeerde merken 
in de recycling industrie. 
 
Ter versterking van het bedrijfsbureau zijn wij op zoek naar een proactieve en zelfstandige 
 

Magazijnmedewerker m/v (fulltime, 40 uur) 
  
In de functie van magazijnmedewerker ben je verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden: 
 

 Je neemt de goederen in ontvangst en controleert de zendingen op aantallen/kwaliteit; 

 Je maakt de zendingen gereed voor nationale en internationale klanten. Dit kunnen zowel 
machines zijn als onderdelen uit het magazijn; 

 Het laden en lossen van inkomende en uitgaande goederen d.m.v. een heftruck; 

 Aanmelden van zendingen via online portals zoals o.a. TNT; 

 Het opruimen, ordenen en aanvullen van het magazijn; 

 Je verwerkt jouw werkzaamheden administratief in een geautomatiseerd systeem (ERP). 
 
Kennis en vaardigheden 

 Je bent in het bezit van een geldig heftruckcertificaat en VCA; 

 Je hebt affiniteit met techniek; 

 Beheersing van de Nederlandse en/of Engelse taal voldoende in woord en geschrift; 

 Je werkt zowel in team verband als zelfstandig. 
 
Persoonskenmerken: georganiseerd en gestructureerd, stressbestendig, sociaal en empathisch, 
service en klantgericht, leergiering, praktisch ingesteld, probleemoplossend vermogen, accuraat, 
resultaatgericht, zelfstandig en geen 8 tot 5 mentaliteit, woonachtig in de omgeving van Helmond. 
 
Wat bieden wij jou: 

 Je ontvangt 8% vakantiegeld; 

 Je hebt 25 vakantie dagen per jaar en bouwt ATV uren op; 

 Werken bij een internationale organisatie; 

 De mogelijkheid om op korte termijn aan de slag te gaan. 
 
T +31(0)492-591900 F +31(0)492-543045 E info@bronneberg.nl W www.bronneberg.nl  
 
Interesse in deze functie? Stuur een motivatiebrief met CV naar hr@bronneberg.nl.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:info@bronneberg.nl
http://www.bronneberg.nl/
mailto:hr@bronneberg.nl

