
Vacature Inpakmedewerker 

 

AMI is op zoek naar een inpakmedewerker. Ben jij nauwkeurig, een aanpakker en een teamplayer? 
Wellicht is deze functie dan iets voor je! 

Over ons: 

AMI BV is een fabrikant van aluminium bouwbeslag. AMI BV bestaat uit twee divisies. De grootste 
divisie is AMI Bouwbeslag, hierbij wordt hoogwaardig aluminium bouwbeslag in eigen huis 
ontwikkeld en gefabriceerd. Daarnaast is er de divisie AMI Industrials, waarbij bewerkingen voor 
derden worden uitgevoerd, zoals het poedercoaten van aluminium producten.  

Werkzaamheden: 

Als inpakmedewerker maak je deel uit van het team in ons magazijn. Samen zorgen jullie ervoor dat 
onze producten zorgvuldig worden ingepakt en verzendklaar worden gemaakt. De werkzaamheden 
bestaan onder andere uit: 

• Het orderpicken van producten 

• Het uitvoeren van visuele eindcontroles op producten 

• Het verpakken van producten op basis van klant specifieke eisen 

• Het verzendklaar maken van orders 

• Ondersteunen bij montagewerkzaamheden 
 
Wat wij vragen: 

We zijn op zoek naar een collega die nauwkeurig werkt en van aanpakken weet. Daarnaast vragen we 
het volgende: 

• Minimaal LBO werk- en denkniveau 
• Ervaring in de logistiek is een pré. 
• Ervaring met het bedienen van een elektropalletwagen. 
• Positieve en actieve instelling en nauwkeurigheid 
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift 

Wat we bieden: 

• Een marktconform salaris  
• Een dienstverband voor 32 – 40 uur per week (In overleg te bepalen) 
• 25 vakantiedagen + 13 adv-dagen (o.b.v. een fulltime dienstverband) 
• Werken in een leuk team in een goede sfeer bij een vooruitstrevend familiebedrijf  
• Werken bij de enige Cradle to Cradle gecertificeerde bouwbeslag fabrikant ter wereld 

Interesse? 

Solliciteer nu direct door je CV en motivatie te mailen naar pz@ami.nl of bel voor meer informatie 
over de functie met Peter Happé op telefoonnummer 077-4737475. Bezoek ook onze website 
www.ami.nl 

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

http://www.ami.nl/

