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MAGAZIJNIER

Bedrijfsomschrijving
In een notedop :  
EPA is een dynamische en innovatieve kmo die zich focust op het knooppunt tussen de netdistributiebeheerder 
en de industriële verbruiker. EPA verzorgt de koppeling van al de energiestromen van zowel de klant, zijn 
decentrale productie zoals een windmolen, een WKK of zonnepanelen, op het net door middel van 
hoogspannings-, of laagspanningsinstallaties. 

EPA werkt zowel voor industrie, de tertiaire sector als voor overheden.

Functieomschrijving 
• Je hebt een goed zicht op ons stock en zorgt ervoor dat de producten 

tijdig worden aangevuld;
• Je zet dagelijks een pickorder klaar voor goederen die vanuit het eigen 

magazijn beleverd worden aan onze werven;
• Indien nodig transporteer je goederen van het magazijn naar onze 

werven;
• Je maakt bestellingen op en controleert de inkomende goederen;
• Je bent verantwoordelijk voor orde en netheid van ons (klein) magazijn.
• Je werkt nauw samen met de andere diensten binnen ons bedrijf;
• Je bespreekt en onderhandelt offertes met verschillende leveranciers en 

daarbij streef je steeds om de beste voorwaarden te bekomen inzake 
prijs, kwaliteit en leveringstermijnen.

Profiel 
• Je genoot een technische opleiding (bij voorkeur bachelor) en 

hebt een aantal jaren ervaring, ook schoolverlaters worden 
aangemoedigd om te solliciteren.

• Je bent een gedreven persoon en durft verantwoordelijkheid 
en beslissingen te nemen.

• Een degelijke PC-kennis is jou niet vreemd.

Aanbod 
Wie aan de slag gaat bij EPA, kan rekenen op boeiende projecten in diverse sectoren. Je komt in contact met 
veel verschillende en zeer boeiende werven en krijgt bijscholing omtrent de nieuwste technologieën. Je krijgt 
aanzienlijke verantwoordelijkheden in functie van competenties en ambitie en combineert heel veel teamwork 
met de nodige zelfstandigheid.

Interesse om aan de slag te gaan? Bezorg je cv aan EPA ter attentie van Lisa Van Broekhoven - 
info@epa-nv.com




