
 

 

Vacature Onderhoudsmedewerker / Magazijnbeheerder Maasvlakte 40 uur 
 

 
 
Ben jij toe aan een volgende stap in jouw carrière én heb je daarnaast affiniteit met productie? Dan ben je 
bij Straal-en Spuitbedrijf Gebr. Van Ginkel aan het juiste adres! 
 

Op onze locatie op de 2e Maasvlakte te Rotterdam werken wij dagelijks met een team van  
70 medewerkers aan ca. 80 meter lange funderingen (Monopiles) voor offshore windmolenparken. Onze 
werkzaamheden bestaan uit het reinigen, stralen en coaten van deze funderingen. Voor deze dynamische 
locatie zijn wij op zoek naar een Onderhoudsmedewerker / Magazijnbeheerder.   
 
In de rol van Onderhoudsmedewerker ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoud aan een 
breed scala aan machines en materieel.  Denk hierbij aan het uitvoeren van werkzaamheden aan 
verfpompen, straalmachines, heftrucks, hoogwerkers en divers klein materieel.  Daarnaast heb je als 
Magazijnbeheerder verantwoording over alle inkomende- en uitgaande materialen. 
 

Jouw takenpakket bestaat o.a. uit: 
▪ Ontvangst, controle, registratie, opslag en uitgifte van materiaal, kleding en persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 
▪ Onderhoud uitvoeren van- en waar nodig storingen oplossingen aan materiaal en materieel.  
▪ Bewaken van de voorraden. 

 

Wat verwachten wij van jou: 
▪ Een voltooide technische opleiding op minimaal MBO 4 niveau. 
▪ Basiskennis van MS Office en een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord 

en geschrift. 
▪ Je weet verbeterprocessen te ontdekken en deze te implementeren. 
▪ Minimaal 3 jaar werkervaring in een technische functie (Onderhoudsmedewerker, Onderhouds- 

monteur e.d.). 
▪ Je bent in staat adequaat te reageren op ad hoc situaties. 
▪ Je werkt zelfstandig, maar bent zeker ook een teamplayer die zich flexibel op kan stellen. 
▪ Woonachtig in de regio Rotterdam. 

 

Wat bieden wij : 
▪ Een goede werksfeer binnen een hardwerkend, relatief jong team waar kwaliteit altijd voorop 

staat. 
▪ Diverse mogelijkheden tot zelfontplooiing. 
▪ Salaris conform CAO metaalbewerking. 
▪ Uitzicht op een vast dienstverband. 


