
 

 
 
LOGISTIEK TALENT GEZOCHT VOOR BBL-TRAJECT (MBO NIVEAU 2)  
 
 
Ben jij een mbo-student in de opleidingsrichting Logistiek Medewerker en ben je op zoek naar een leerbedrijf voor 
jouw BBL-traject in de regio Den Bosch? En, wil je liever werken bij een leuk MKB-bedrijf dan bij een hele grote 
organisatie of fabriek? Lees dan even verder, misschien hebben we een leuke plek voor jou! 
 
We zoeken een gemotiveerde collega (m/v) die graag meewerkt in ons bedrijf op het gebied van voorraadbeheer 
en logistiek. Wij zijn bereid om in jou te investeren en we geven je de gelegenheid om jou de verschillende kanten 
van het logistieke proces te leren en te ervaren. Je wordt hierbij begeleid door een begeleider binnen het bedrijf.  
 
Onze klanten bevinden zich door heel Europa en daarbuiten, maar zelf zijn we een écht Brabants MKB-bedrijf.  
We zoeken dan ook een vrolijke, leergierige en gemotiveerde collega die goed past binnen onze 
organisatiecultuur. 
 
Wie zijn wij? 
 
Wij zijn Schleifenbauer. We zijn een producent en leverancier van energiemeters en stroomdistributie-units 
(PDU’s). Je hebt vast wel eens van een computerserver gehoord, of van werken in de cloud!? Dan weet je 
waarschijnlijk ook dat computerservers het mogelijk maken dat jouw e-mail verstuurd wordt en dat jouw Netflix-
serie start wanneer jij daar om vraagt. Deze servers staan vaak met duizenden tegelijk veilig in datacenters 
opgeborgen en mogen nooit blootgesteld worden aan stroomuitval. Daarnaast kan het belangrijk zijn om te weten 
wat het stroomverbruik is en dat de aangesloten apparatuur op afstand aan en uit te schakelen zijn. En wij? Wij 
maken hier passende producten voor! 

Werken bij ons bedrijf kenmerkt zich door een informele werksfeer en platte organisatiestructuur. Daarnaast 
houden we van humor, met op zijn tijd een goede grap. Maar wees gerust, tijdens de dagelijkse lunch (je hoeft 
geen brood mee te nemen, daar zorgen wij voor) zit iedereen ontspannen naast elkaar! 

Wat ga je doen als logistiek medewerker (in opleiding) bij Schleifenbauer?  
 

ü Je bereidt het ontvangen en opslaan van inkomende componenten en uitgaande producten voor. 
ü Je ontvangt en controleert inkomende componenten en zorgt voor de juiste opslag in het magazijn. 
ü Je inventariseert de voorraad en magazijninventaris en verwerkt dit indien nodig in onze systemen. 
ü Je bereidt het verzenden van eindproducten voor en controleert het logistieke proces. 
ü Je maakt de producten verzendklaar inclusief de benodigde documenten en zorgt dat de overdracht aan 

de externe transporteur goed georganiseerd wordt. 
ü Je zorgt voor het laden/lossen van inkomende en uitgaande goederen. 
ü Je ondersteunt je collega’s indien nodig bij operationele werkzaamheden binnen het bedrijf. 

 
Herken je jezelf hierin? 
 
Om in aanmerking te komen voor deze functie hebben we natuurlijk wel een paar wensen: 
 

ü Je bent een mbo student ‘logistiek medewerker’ (mbo niveau 2) 
ü Je spreekt goed Nederlands en bent communicatief vaardig 
ü Je bent collegiaal en gemotiveerd om aan de slag te gaan 
ü Je bent praktisch ingesteld, maar je werkt secuur en aandachtig 
ü Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en je bent probleemoplossend ingesteld 
ü Je werkt (en leert) liever bij een ambitieuze MKB-organisatie met korte lijnen dan in een groot bedrijf 

 
Spreekt het voorgaande je aan en wil je graag eens kennismaken?  
Neem dan gerust contact met ons op via mail: werken@schleifenbauer.eu of telefonisch: 073 - 52 302 56 


