
AKA is een grote speler op het gebied van geprefabriceerde 
betonnen behuizingen, al dan niet voorzien van transformatoren, 
schakel-, verdeel- en andere technische installaties. De 
behuizingen worden bij ons moederbedrijf in Duitsland 
geproduceerd en in onze montagehal in Almere eventueel voorzien 
van de technische installaties.

Met meer dan 100 deskundige medewerkers, die dagelijks 
succesvol samenwerken aan onze producten voor onze afnemers 
in de energiesector, (petro)chemie, utiliteitsbouw en industrie. 

Door factoren als de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen 
zoals zon- en windenergie, de netwerkverzwaring en de 
energietransitie die momenteel plaats vindt, speelt AKA een 
belangrijke rol als leverancier van transformator stations. 

MAGAZIJN 
MEDEWERKER

De energietransitie is een enorme uitdaging die vraagt om technische 
oplossingen en creativiteit om de doelstellingen te halen. Wil jij daar 
jouw bijdrage aan leveren?

Vanwege deze sterke groei zijn wij op zoek naar een:

• VMBO Opleiding Logistiek;
• VMBO werk- en denkniveau;
• Heftruck chauffeur en veilig hijsen (vakbekwaam werken met heftruck);
• Basisveiligheid VCA;
• Redelijke kennis van de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk).

Als Magazijn medewerker ben de verantwoordelijk voor het ontvangen, sorteren, opbergen, uitgeven en bewaken 
van de voorraad van gereedschappen, materialen en onderdelen. 

Een aantal uitdagende resultaatgebieden binnen deze functie zijn:

Al met al een bijzonder diverse functie! Om succesvol te zijn beschik je dan ook over: 

• Aan de hand van inkooporder, vrachtbrief of pakbon beoordelen of de juiste materialen en onderdelen 
zijn geleverd;

• Controleren van de binnengekomen en uitgaande materialen, goederen en onderdelen op 
beschadigingen, typenummer en aantal;

• Aannemen, uitladen en opslaan van binnenkomende goederen (waaronder transformatoren, midden- en 
laagspanningsverdelingen);

• Materialen en onderdelen voorzien van ordernummers en materiaalcodes;
• Zorgen voor een opgeruimd magazijn;
• Op basis van werkopdrachten verzamelen van onderdelen en materialen en de bijbehorende 

transportdocumenten;
• Verpakken en verzendklaar maken van de orders;
• Verzenden en laden van uitgaande goederen (waaronder transformatoren, midden- en 

laagspanningsverdelingen);
• Verplaatsen, laden en lossen van goederen met behulp van heftruck, bestelbus, palletwagen en een 

elektrische bovenloopkraan;
• Verrichten van de bijbehorende administratie in het magazijnregistratiesysteem;
• Vastleggen van de opslaglocatie in het magazijnregistratiesysteem;
• Bewaken van de niet-project gerelateerde voorraden.

Bij AKA bieden wij, naast deze uitdagende functie, een prettige 
werkomgeving binnen een enthousiast team, uitstekende 
arbeidsvoorwaarden waaronder een marktconform salaris en 
opleidings- en carrièremogelijkheden. 

Informatie bedrijf
aka.nl.

Informatie vacature
Anninka Gorter   088-5434178
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personeel@aka.nl    ter attentie van Anninka Gorter.
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