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Jouw functie 

 
De logistiek medewerker  is een centrale rol binnen de MTSA organisatie. 
 
Je bent verantwoordelijk voor de goederenstroom binnen het bedrijf en zorgt 
ervoor dat het productie- en assemblageproces worden voorzien van materialen.  
Je ontvangt de goederen, doet de eerste kwaliteit controles, verwerkt eventuele 
certificaten en zorgt ervoor dat de spullen op de juiste plekken terecht komen. 
Je vervult in samenspraak met de werkvoorbereiding een belangrijke rol in de 
verwerking en correcte opslag van materialen en middelen. 
 
Daarnaast verzorg je het verpakken en het organiseren van alle transporten naar 
klanten of leveranciers in binnen- en buitenland, inclusief de administratieve 
handelingen die hier bij horen. 
 
Als neventaken ben je verantwoordelijk voor het onderhoud van het MTSA 
wagenpark en de interne transportmiddelen. Je zorgt ervoor dat het terrein wordt 
schoongehouden en beheert de diverse afvalstromen.  
Regelmatig controleer je de grijpvoorraden binnen MTSA en zorgt voor de 
aanvullingen.  
Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de werkkleding, persoonlijke 
beschermingsmiddelen en de gevaarlijke stoffen opslag. Hierbij zorg je ervoor dat 
de geldende richtlijnen worden gevolgd. 
 
Wij vragen 

 Je hebt een relevante afgeronde opleiding op minimaal MBO diploma, bij 
voorkeur in de richting Logistiek 

 Je hebt minimaal 3 jaar logistieke ervaring 

 Je bent in het bezit van een heftruckrijbewijs 

 Je bent zelfstandig, creatief en hebt orde en netheid hoog in het vaandel 

 Je kunt werken met Microsoft Office 

 Je hebt een proactieve houding en je neemt initiatief in verbeteringen 

 Je bent flexibel en hebt geen 09:00 tot 17:00 mentaliteit 

 Je bent stressbestendig en weet in hectische situaties het overzicht te 
behouden 
 

 
 
 
Dit is MTSA Technopower 
 

MTSA Technopower ontwerpt, 
bouwt en onderhoudt klant 
specifieke apparaten, installaties 
en machines.  
 
Elke opdracht is anders, elke 
opdracht is nieuw. Van concept 
tot en met realisatie. De uitdaging 
bestaat uit het multidisciplinair 
kunnen werken en het over de 
grenzen van vakgebieden en 
bestaande mogelijkheden heen 
kunnen kijken. Out of the box 
dus.  
 
Wat MTSA Technopower 
onderscheidt is het leiding 
kunnen geven aan ingewikkelde 
projecten, dan wel het proactief 
en vanuit onze expertise kunnen 
bijdragen aan projecten. Onze 
engineers vormen een schakel 
tussen opdrachtgevers, interne 
disciplines en innovaties. Het 
motto “denken én doen” geeft 
hierbij onze mentaliteit en 
meerwaarde aan.  
 
MTSA Technopower heeft alle 
disciplines in één hand en in eigen 
huis: van proces, werktuigbouw, 
elektra en instrumentatie tot en 
met automatisering, waardoor wij 
van concept tot en met realisatie 
en onderhoud voor onze 
opdrachtgever kunnen werken. 
Desgewenst kan MTSA 
Technopower in samenwerking 
met de opdrachtgever ook delen 
van dit traject invullen. 

Wij bieden 
•     Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

•      Een dynamische en informele werkomgeving 
•      Aansprekende en gevarieerde projecten 
•      Voldoende mogelijkheden voor zelfontplooiing en ontwikkeling 

 
Jij solliciteert 

Voor meer informatie over deze functie of onze organisatie, neem contact op met   
Karel Hilgersom,  telefoonnummer 06 - 10194860 of kijk op onze website. 
 
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan de gestelde eisen, stuur dan  
jouw sollicitatie met Curriculum Vitae per e-mail: sollicitatie@mtsa.nl. 
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