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EnergieLink is een jong, vooruitstrevend internationaal bedrijf op het gebied van energie- en 

milieutechnologie in Zwitserland, Duitsland en Nederland. Wij reviseren, herbouwen en leveren 

reserveonderdelen voor afval-naar-energiecentrales, biomassacentrales en de cement- en chemische 

industrie. 

 

Ter versterking van ons team in Breda zijn wij op zoek naar een prestatie- en teamgerichte persoonlijkheid 

voor de functie van 

 

Technical Warehouse Manager 
Locatie: Breda/Nederland 
 

Ben jij een ervaren magazijnbeheerder met kennis van gereedschappen en technische producten? Ben je 

accuraat, flexibel, collegiaal en betrokken? Heb je de juiste instelling om altijd de beste kwaliteit te 

leveren? Word dan Technical Warehouse Manager bij EnergieLink. 

 

Uw taken:  

Als magazijnbeheerder ben je in de eerste plaats verantwoordelijk voor het materiaalbeheer met als 

standplaats Breda. Hiervoor werk je nauw samen met inkoop, gevestigd in Dietikon-Zwitserland, en bewaak 

je zo de in- en uitstroom van informatie en materialen. Je bent daarnaast ook betrokken bij de planning 

voor, en uitleveringen aan opkomende projecten. 

Je hebt plezier in het organiseren en houdt van een opgeruimde omgeving. Je neemt graag 

verantwoordelijkheid en bent gemotiveerd om met EnergieLink ons Service Center verder uit te bouwen. 

 

Je neemt het volgende mee: 

- Een MBO denk en werk niveau, bijvoorkeur met afgeronde opleiding. Affiniteit met techniek is een pre. 

- Wel bekend met MS Office zoals Teams, Word, Exel en Outlook. 

- Ervaring met, en kennis van ERP systemen. 

- Enige ervaring en kennis van kwaliteitssystemen. 

- Een heftrucklicentie. 

- Een VCA certificaat, of bereid zijn deze aan te schaffen. 

- Een goede kennis van het Engels in woord en schrift is een vereiste voor de noodzakelijke dagelijkse 

contacten met Zwitserland en onze leveranciers. Kennis van Duits is zeker een pre. 

 

Wij bieden u:  

- Bruto maandsalaris tussen 2400-2800 EUR 

- Doorgroeimogelijkheden binnen ons snelgroeiend bedrijf 

- Bedrijfswagen 

- Flexibele werktijden 

- Vrijheid tot het plannen van werk met de bijkomende verantwoordelijkheid 

- Een competent, internationaal en collegiaal team en een gewaarde bedrijfscultuur 

 

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag je sollicitatie per e-mail gericht aan mevrouw Eszter Györi, 

career@energielink.ch 
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