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FUNCTIE OMSCHRIJVING: 

Magazijn/ logistiek medewerker 

INTRODUCTIE  

Analytical Solutions and Products B.V. (ASaP) is een bedrijf met een flexibel, gedreven en groeiend team van 

mensen met een duidelijke doelstelling:  

 

HET LEVEREN VAN PRAKTISCHE OPLOSSINGEN VOOR ANALYSEVRAAGSTUKKEN. 

 

Dit geldt voor zowel on-line procesanalyses als voor laboratorium- en experimentele analyses. De praktische 

oplossingen van ASaP zijn gebaseerd op enorme gezamenlijke ervaring, specifieke opleidingen, kennis van de 

ASaP-teamleden en, last but not least, het plezier in ons werk.  

 

Het gerenommeerde en complementaire diensten- en productenpakket van ASaP draagt in belangrijke mate bij 

aan het leveren van de juiste oplossing voor analyse vraagstukken. De producten, zoals analyzers en bijbehorende 

monstername- en conditioneringssystemen, zijn vooral geschikt voor gas- en tot vloeistof verdichte monsters. 

Daarnaast stellen de teamspirit en de samenwerking met partners ons in staat tailormadesystemen te ontwerpen, 

te bouwen, lokaal te installeren en in bedrijf te stellen. Al deze producten en systemen kunnen worden uitgevoerd 

volgens de laatste richtlijnen, zoals ATEX.  

 

Klanten passen de producten en oplossingen die ASaP biedt wereldwijd toe en zetten deze in voor procescontrole, 

bewaking van productkwaliteit, energiebesparing en controle van milieu-emissienormen en -vergunningen. 

 

 

 

  

Analytical Solutions and Products B.V. 

Berchvliet 17  •  Amsterdam 

P.O. box 37146  •  1030 AC Amsterdam 

Tel. +31 (0)20 4924748  •  Fax +31 (0)20 3372798 

Home page www.asap.nl  •  E- mail info@asap.nl 
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VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Van de Magazijn/ logistiek medewerker wordt verwacht dat de taken en werkzaamheden zelfstandig en binnen de 

afgesproken planning worden uitgevoerd. Dat eigen initiatief wordt genomen om zijn of haar werkzaamheden 

efficiënt, optimaal en economisch uit te voeren. Dat hij/ zij zéér accuraat werkt. Dat regelmatig overleg gepleegd 

wordt met collega’s en evt. met toeleveranciers in het geval van afwijkingen. 

WERKZAAMHEDEN 

• Controle en inboeken binnenkomende goederen; 

• Op de juiste manier opbergen of verzenden van deze goederen; 

• Goederen picken t.b.v. te bouwen systemen; 

• Eenvoudige heftruckwerkzaamheden (opleiding heftruckcertificaat aangeboden indien nodig); 

• Magazijn netjes en op orde houden; 

• Aanvullen grijpvoorraden 

• Regelmatige magazijntellingen 

• Werkplaats helpen op orde te houden, o.a. karton, oud ijzer, pallets e.d. laten afvoeren 

FUNCTIE EISEN 

• Technische affiniteit/ ervaring strekt tot aanbeveling  

• Basiskennis Engelse taal 

• Hoge mate van nauwkeurigheid en gestructureerd werken 

• Zelfstandig kunnen werken en zelf initiatief ontplooien 

• Je bent 32-40 uur per week beschikbaar; 

• Je bent niet bang om met onze ERP software te (leren) werken; 

• Ervaring met magazijnwerk is een pré 

 

 

WIJ BIEDEN 

• Een uitdagende functie in een dynamische industrie 

• Werken in een enthousiast team 

• Ruimte voor eigen initiatief 

• Flexibele werkindeling 

• Zeer goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Gezellige werksfeer 
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HET PRODUCTEN PAKKET 

ASaP heeft een producten pakket bestaande uit de volgende producten: 

ABB, Ametek, Orbital, Bühler, Environnement, SilcoTek, GO, Circor, MCZ, Kin-Tek, Classic Filter, Purge Solutions en 

Genie.  

 

Daarnaast heeft ASaP een aantal eigen producten zoals;  

• Phazer: LNG Sampler/Vaporizer  

• Flare Gas Probe 

• AIM Analyzer Information Module 

• aSAP Analyzer Shelter 

• ABC+ analyse systeem.  

• Voor meer info zie www.asap.nl  

 

 

WERKVERDELING & TOOLS: 

Voor het registreren, inboeken, picken en verzendklaar maken van de goederen maken wij gebruik van het 

RidderIQ ERP pakket. In de inwerkperiode zul je begeleid worden in het werken met dit pakket. 

 

Indicatieve tijdsindeling  

Ontvangst, controle en opslag binnenkomende goederen 20% 

Picken en klaarzetten van goederen voor de werkplaats 20% 

Bijhouden voorraden klein materiaal/ werkvoorraden 10% 

Overdracht goederen aan werkplaats  15% 

Verzenden/ verzendklaar maken  15% 

Overige werkzaamheden  20% 

 

Interesse? Bel of mail voor meer informatie met Michael van der Zee of Marcel Schlüter; 

Tel. ASaP:  020-49 24 748 

Email:  mvanderzee@asap.nl / mschluter@asap.nl   
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