
Vacature
Magazijn- en materiaalbeheerder  (24-32 uur per week)

Een + voor je carrière 
Bij Markhorst ben je geen nummer maar een absolute ‘plus’. Da’s fijn hé? Jij maakt ons beter en slimmer 
en wij bieden jou een plek waar je kunt excelleren, groeien en altijd mag werken aan je persoonlijke 
ontwikkeling. Wil je groeien? Graag! Wil je dit niet? Ook goed! Jij bepaalt hoe en tot waar jij jouw carrière 
wilt ‘plussen’. Eigenlijk markeer je bij ons je carrière. Want zo noemen we dat bij Markhorst. De output 
die staat vast; samen geven we -door middel van een multidisciplinaire aanpak- optimale invulling 
aan de elektrabehoefte van onze klanten. Ofwel het meesterschap van jou en je collega’s resulteert 
in e-installaties die zijn weerga niet kennen. Het spreekt voor zich dat het met de beloning -zowel 
primair als secundair- wel goed zit Steek die maar in je zak. Welkom bij Markhorst - Mark your Career.

markhorst | elektro | beveiliging | toekomst energie | keuring | service & onderhoud

sluit aan bij markhorst



Wij vragen

Wij zijn dé totaalspecialist op het gebied van elektrotechniek, beveiligings- en communicatietechniek en duurzame techniek 

(zonnepanelen, ledverlichting, energiebeheer). Met meer dan 35 jaar ervaring staan wij garant voor kwaliteit, maatwerk en innovatieve 

oplossingen. De kracht van ons familiebedrijf Markhorst komt voort uit het samenspel van ambitie, innovatie, vakkundige medewerkers 

én onze groeiende trouwe klantenschare. Onze ambitieuze organisatie is gevestigd in Eersel en bestaat uit 50 medewerkers.

Voor Markhorst  zijn wij op zoek naar een Magazijn- en materiaalbeheerder. 

Als (technisch) magazijn- en materieel beheerder vervul je bij Markhorst een verantwoordelijke en veelzijdige functie. Je verzorgt een 

efficiënte distributie, optimale in-, en opslag van technische materialen, goederen, gereedschappen en kantoorartikelen. Je beheert 

en keurt gereedschappen voor jouw collega’s en derden. Je verricht ‘prefab werkzaamheden’, waaronder meterkasten samenstellen, 

bekabeling maken, rookmelders samenstellen en het maken van prefab bochten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor enkele

facilitaire- en servicegerichte taken. Zoals verkoop aan de balie, klein onderhoud aan ons bedrijfspand en halen/wegbrengen 

van onderdelen. Het beheer van ons bedrijfswagenpark behoort ook tot je -toch al afwisselende- takenpakket. Als magazijn- en 

materiaalbeheerder werk je intensief samen met de projectleiders en projectmonteurs.

Samenvattend ben jij HET aanspreekpunt op het gebied van magazijn- en materiaalbeheer, inclusief prefab werk, beheer van het 

wagenpark en facilitaire zaken. 

• Accuraat

• Servicegericht

• Planmatig en beschikt over organiserend vermogen

• Flexibel

• Initiatiefrijk

• Zelfstandig

• Kwaliteitsgericht

•  Marktconforme beloning

• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden

• Werken binnen een Kempische/Brabantse familiebedrijf

• Samen bouwen aan een groeiende organisatie

• Veel ruimte voor eigen initiatieven, ideeën en verantwoordelijkheden

• Doorgroeimogelijkheden

• Een fijne en gezellige werksfeer met enthousiaste collega’s

• Een enthousiaste, zelfstandige en gestructureerde MBO’er  

 (afgeronde mbo-opleiding in b.v. techniek, magazijnbeheer,  

 gereedschappen (niveau 4))

• Enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie

• Een teamplayer die uitstekend tot zijn recht komt in de   

 dynamische omgeving van een installatiebedrijf in duurzame  

 elektrotechniek

• Een ‘up to date’ kennisniveau op het gebied van magazijn- en  

 gereedschappenbeheer 

• Ervaring met het verrichten van onderhoudswerkzaamheden

Jij bent

Over Markhorst B.V. 

Meer over de vacature

Wij bieden

Direct solliciteren!

Kerver 4, Eersel - +31(0)497 51 40 64 - markhorstbv.nl

Richt je sollicitatie voorzien van CV aan  

Kiki Simmer | HR- en Marketing & Connector 

E-mail: k.simmer@markhorstbv.nl  | +31 (06) 18 64 13 63 

Neem contact op Kiki Simmer (HR & Marketing binnen Markhorst). Je bereikt haar telefonisch of via WhatsApp via 06 18 64 13 63  

of mail k.simmer@markhorstbv.nl 

Meer informatie


