
Als jij weet waar alles ligt, wan-
neer alles binnekomt en de deur 
uit moet zoeken wij jou! 

Trebu Technology B.V. is een specialist op het gebied van 
hydraulische remsystemen. Trebu Technology ontwerpt, produ-
ceert en beheert hydraulische systemen voor o.a. windturbines, 
bewegende zonnepanelen, havenkranen, staalfabrieken en mijn-
bouw. We zijn gevestigd in Nederland, China en India. In Rotter-
dam worden alle systemen ontwikkeld en geproduceerd voor de 
Europese markt.
Om je een beter inzicht te geven van wat onze producten precies 
inhouden, verwijzen wij voor meer informatie graag door naar onze 
website www.trebu.com

Wij willen graag verder groeien en zijn daarom regelmatig op zoek 
naar enthousiaste medewerkers om ons team te komen verster-
ken.  Een team dat zich het best laat omschrijven als gemiddeld 
jong, gemotiveerd en steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen.  
Ook een team waarin men de ruimte krijgt en wordt gestimuleerd 
om zelfstandig te werken en talenten verder te ontwikkelen.

Op dit moment zijn wij op zoek naar een Warehouse Manager voor 
onze locatie Rotterdam, die in nauwe samenwerking met collega’s 
diverse, afwisselende werkzaamheden gaat verrichten op het 
gebied van warehouse en logistics. Samen met je collega’s draag 
je zorg voor het optimaal functioneren van het magazijn. Je lost 
problemen op die ontstaan wanneer zendingen aankomen met on-
volledige formulieren, onvolledige leveringen of transportschade. 
Je bent zowel meewerkend als sturend. 

Jouw verandwoordelijkheden:
• Nauwkeurige administratie van goederen in het magazijn
• Beheren ERP voorraad systeem
• Tijdige en correcte opslag en uitgifte van goederen
• Controleren van inkomende goederen
• Begeleiden bij het laden/lossen van transport volgens de 
    wensen van de klant
• Toezicht houden op kwaliteit en veiligheidseisen op het werk

Functie eisen:
• Administratief sterk
• Bekend met ERP  / voorraadbeheer
• Computer vaardigheden
• Nauwkeurig
• Doorzetter
• Je neemt leiding
• 5 jaar werkervaring in een leidinggevende rol in een soort
   gelijke functie is een pre
• In het bezit van een geldig heftruckcertificaat + geldig 
    VCA certificaat.
• Goede beheersing van de Nederlandse en/of Engelse taal.

Heb je interesse?
Indien jij deze vacature als een uitdaging ziet, nodigen wij je  
graag uit om contact op te nemen met Michel Ubert / HR- en 
Salesmanager  (010-2306860 / mubert@trebu.com).

Wij zoeken niet iemand die in 
een vakje te plaatsen is.

Gezocht:
Warehouse Manager (m/v)

Maar we willen wel graag
dat jij dat doet. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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