
WORD JIJ HET POWERHOUSE BINNEN ONZE LOGISTIEK AFDELING?
Wij zijn Phoenix 3D Metaal. Wij vervormen metalen platen in 3D eindproducten met een high end uitstraling. Dat doen we met een 

technologie waarvan het principe uitblinkt door eenvoud: rubberpersen. De naam zegt het al; we gebruiken een rubberkussen om 

metaal te vormen. Een techniek die we de afgelopen jaren -als enige in Nederland- hebben geperfectioneerd. Om te komen tot een 

perfect resultaat is er meer nodig dan enkel de rubberpers-techniek. En daar hebben we jou voor nodig.

VACATURE ALLROUND LOGISTIEK MEDEWERKER



We groeien hard en snel. Veel taken en zaken die opgepakt moeten worden dus. Zo ook binnen onze logistieke afdeling. 

En daar … hebben we jou voor nodig. Jij bent een fijn persoon, dat is meteen ook een vereiste, want hierdoor pas je perfect binnen 

ons team. Daarnaast pak je graag verschillende logistieke werkzaamheden op. Je kunt hierbij denken aan het verzendklaar maken 

van producten, het organiseren van transport en documentatie m.b.t. in- en uitgaande goederen, het laden en lossen van materiaal, 

bestellen van logistieke goederen en het onderhoud van onze heftrucks.

Dit alles doe je alleen of samen met je collega’s. Eén ding staat vast; bij alles wat je doet sta jij je mannetje. Belangrijk, want dit schept 

vertrouwen en zorgt voor duidelijkheid. Tot slot, switch jij moeiteloos van heftruck naar bureaustoel om ook de administratieve taken 

op het gebied van logistiek op te pakken. 

Jouw persoonlijke voorsprong

• Je bent behoorlijk allround; diversiteit betitel jij als uitdagend

De voorsprong die wij jou bieden

• Een uitdagende baan voor 39 uur per week

• Een bijzonder fijne werksfeer waarin collega’s prettig met elkaar omgaan

• Een goed salaris (passend bij jouw persoonlijke kennis en ervaring)

• Werken bij een stabiel, gezond en groeiend bedrijf. Dynamiek is bij ons van alle dag

• Doorgroeimogelijkheden

• Een zelfstandige rol, met veel ruimte tot eigen initiatief

• Alles volgens de CAO metaalbewerkingsbedrijf

Wat wij écht belangrijk vinden

• Je bent een fijne collega; sociaal, hulpvaardig en respectvol

• Je werkt net zo graag in teamverband als alleen

• Je bent flexibel en kunt snel en adequaat schakelen

• Communicatief sta jij ook je mannetje: correct, zowel schriftelijk als mondeling. Waarbij beheersing van de Engelse taal een pré is

• Een kritische noot zorgt bij jou voor een portie extra motivatie

• Je staat je mannetje; je bent zelfverzekerd

Meer informatie over de vacature kun je inwinnen bij Jan-Willem van Hooft, telefoon +31 40 25 32 944

Je sollicitatiebrief kun je sturen naar

Phoenix 3D Metaal, Fijenhof 6, 5562 AE Eindhoven. Ter attentie van personeelszaken of mailen naar 

personeelszaken@phoenix3dmetaal.com 

Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

WIJ ZOEKEN EEN ENERGIEKE ALLROUND LOGISTIEK MEDEWERKER
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