
 

 

 

EPA is een dynamische en innovatieve kmo die zich heeft gespecialiseerd in het koppelen van 

industriële verbruikers en decentrale productie op het elektrisch distributienet. Hierbij ligt de 

focus op middenspanningsinstallaties in al zijn facetten. Wij begeleiden onze klanten bij het 

definiëren van hun elektrische energievoorzieningen en een woord is een woord bij ons. “We 

Walk the Talk” is dan ook ons motto. Wij werken bovendien uitsluitend business-to-business. 

Wij onderscheiden ons van de collega’s door de constante reeks uitzonderlijk mooie projecten 

en onze professionele organisatie in combinatie met ons familiaal karakter.  

Onze magazijnier is na jarenlange trouwe dienst bij EPA op rust gegaan waardoor we op zoek 

zijn naar een verse en supergemotiveerde (m/v): 

 
 

Technisch Magazijnier  

met doorgroeimogelijkheden 
 
 

 

Functiebeschrijving 

Als magazijnier zorg je in eerste instantie voor een magazijn wat piekfijn georganiseerd en 

geordend is. Je administratie van uitgegeven materialen en gereedschappen is onberispelijk. 

Je zet punctueel alle aangevraagde materialen klaar voor de werven zodat de ploegen ‘s 

morgens naadloos hun zaken vinden en vlot naar de werf kunnen vertrekken. Je bent 

technisch aangelegd.  

 

Volgende taken vallen onder je bevoegdheid: 

• Binnenkomende goederen ontvangen, in het magazijn stockeren en/of klaarzetten voor 

de projectteams.  

• Aantal en kwaliteit van de geleverde goederen controleren 

• Interne bestellingen van de projectteams klaar zetten voor verzending 

• Bestellingen ontvangen in ons ERP-systeem 

• Gereedschap beheren : uitgeven, ontvangen, onderhouden en registreren volgens goed 

vakmanschap en in het kader van VCA 

• Voorraad van courante artikelen op peil houden 

• Kleine onderhoudswerken en controles aan de gebouwen uitvoeren 

• Voorstellen doen tot verbeteren van het voorraadbeheer 

• Inventariscontrole 

• Herstellingen en garantiegevallen regelen met leveranciers 

• Leeggoed beheren en terugsturen aan leveranciers 

• Onderhoud van het wagenpark beheren 

• Het bedrijf opgeruimd houden 

• Afvalstromen beheren 

• Sporadisch leveren van materialen op werven 

 

 



 

 

Uw profiel 

• Gedreven 

• Neemt Initiatief 

• Technisch geschoold, of minstens sterke technische interesse 

• Gedisciplineerd 

• Loyaal 

• Punctueel in administratie 

• Consequent in het volgen van processen en procedures 

• Ervaring in logistiek 

• Rijbewijs heftruck is een voordeel 

• Rijbewijs C is ook een voordeel 

Ons aanbod: 

Afwisselend werk in een fijne familiale onderneming met toffe collega’s, waar je jezelf kunt 

ontwikkelen. En je krijgt er nog voor betaald ook… 

 

Interesse? 

Mail je CV naar dorien.vaes@epa-nv.com of jacky.dreesen@epa-nv.com 
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