
Montage medewerker
Als montage medewerker werk je in teamverband, waarbij 
je samen verantwoordelijk bent voor het correct en op tijd 
versturen van onze klantorders. Het monteren bestaat uit het 
samenstellen en het instellen van producten. Je zal starten met 
de eindmontage van rolstoelen, rollators en scootmobielen en 
zal verder doorgroeien totdat je al onze producten ordergericht 
kan behandelen. Je draagt een hoge verantwoordelijkheid dat 
de producten correct en tijdig gebruiksklaar worden gemaakt.

Werkzaamheden:
•	 Montage werkzaamheden aan rolstoelen, rollators  

en scootmobielen;
•	 (Kleine) reparaties verrichten aan onze producten; 
•	 Het gebruiksklaar en verzendgereed maken van  

deze producten; 
•	 Ondersteunen van magazijnwerkzaamheden.

Functie-eisen:
•	 Technische achtergrond is een pré, wij hechten net zo 

veel waarde aan ervaring als aan een opleiding;
•	 Pro-actief, secuur en zelfstandig;
•	 Flexibel inzetbaar;
•	 20 – 40 uur beschikbaar.

Magazijn medewerker
Als magazijn medewerker ben je verantwoordelijk voor het 
picken en verzendklaar maken van orders. Het magazijn is 
jouw domein, dus je bewaakt en controleert de inname en 
uitgifte van producten en draagt er aan bij dat het magazijn er 
netjes uitziet. Aan het einde van de dag zorg je ervoor dat alle 
orders gereed staan voor transport en kun je met een tevreden 
gevoel naar huis.

Werkzaamheden:
•	 Picken, controleren en verpakken van orders;
•	 Assisteren met het lossen van binnenkomende vrachten;
•	 Assisteren met het laden van uitgaande vrachten;
•	 Verwerken van voorraadverplaatsingen;
•	 Uitvoeren van overige in het magazijn voorkomende 

werkzaamheden.

Functie-eisen:
•	 Logistieke achtergrond is een pré, wij hechten net zo  

veel waarde aan ervaring als aan een opleiding;
•	 Secuur, aanpakkers mentaliteit, teamspeler;
•	 Geldig	heftruck-	of	reachtruckcertificaat	is	een	pré;
•	 20 – 40 uur beschikbaar.

Administratief medewerker
orderverwerking

Als administratief medewerker orderverwerking zorg jij voor 
de dagelijkse verwerking van de door de klant geplaatste 
orders. Je voert de orders in het systeem in en communiceert 
met de klanten over de orders als dat nodig is. Je zorgt met 
jouw	nauwkeurige	en	efficiënte	manier	van	werken	voor	
correct en snel verwerkte orders, wat een grote bijdrage 
levert aan de klanttevredenheid. Naast de werkzaamheden 
rondom orderverwerking ben je ook verantwoordelijk voor 
de administratieve verwerking van geretourneerde en 
gerepareerde producten. Je vormt dus een belangrijke 
schakel binnen het bedrijf!

Werkzaamheden:
•	 Je bent verantwoordelijk voor orderbehandeling vanaf het 

invoeren van de orders tot en met het monitoren van de 
feitelijke uitlevering; 

•	 Administratie van reparaties en retouren;
•	 Het	opstellen	van	offertes;
•	 Ondersteuning van afwisselende werkzaamheden voor 

afdelingen Sales en Ordermanagement.

Functie-eisen:
•	 MBO werk- en denkniveau;
•	 Goede communicatieve vaardigheden;
•	 Gestructureerd	en	flexibel;
•	 Resultaat- en klantgericht, zelfstandig, stressbestendig 

en een teamspeler;
•	 Ervaring met Microsoft applicaties;
•	 20 - 40 uur beschikbaar.

Van Os Medical is op zoek naar jou!

Van Os Medical B.V.
Koperslagerij 3
4651 SK  Steenbergen
0167 57 30 20
www.vanosmedical.nl

Van Os Medical staat voor het ontwikkelen en verkopen van mobiliteitshulpmiddelen onder de merknaam Excel, die de zelfstandigheid van mensen vergroten en verlengen. Wij vinden dat 
deze oplossingen laagdrempelig, betaalbaar en ruim beschikbaar moeten zijn, omdat iedereen recht heeft op een hogere kwaliteit van leven. Wij zijn op zoek naar talenten die graag samen 
met ons hier zorg voor willen dragen. Wil jij je inzetten voor het maatschappelijk belang? Bekijk dan snel onze openstaande vacatures!

Ben jij degene die onze organisatie samen met enthousiaste collega’s naar een hoger niveau 
gaat tillen? Reageer dan snel! Stuur jouw CV en je persoonlijke motivatie naar Lisa Bendsneyder,  
e-mail adres: lisa.bendsneyder@vanosmedical.nl onder vermelding van de betreffende 
functietitel. Mocht je nog vragen hebben over één van deze leuke vacatures, dan kun je uiteraard 
ook even bellen naar 0167 - 57 30 20. 


