
 

 

Vacature Onderhoudsmedewerker / Magazijnbeheerder 
Locatie Maasvlakte 2 

 
 
Het familiebedrijf Gebr. Van Ginkel BV bestaat sinds 1970 en heeft sinds die tijd een goede naam opgebouwd in 
de markt van oppervlaktebehandeling. Wegens de sterke toename van onze werkzaamheden in het land, zijn wij 
per direct op zoek naar enthousiaste en praktisch ingestelde mensen.  
 
Op onze projectlocatie Maasvlakte 2 te Rotterdam werken wij dagelijks aan ca. 80 meter lange funderingspalen 
(monopiles) voor offshore windmolenparken. Onze werkzaamheden bestaan uit het reinigen, stralen en coaten 
van deze funderingspalen volgens een strakke planning. 
 
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.  Daarnaast heb je ook een aantal taken als Magazijnbeheerder in je pakket en 
ben je verantwoordelijk voor alle bestellingen en inkomende- en uitgaande materialen. 
 
In deze functie heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden: 
 Uitvoeren van structureel onderhoud en oplossen van storingen bij een breed scala van machines en 

materieel (bijv. verfpompen, straalmachines, heftrucks, hoogwerkers en klein divers klein materieel) 
 Ontvangst, controle, registratie, opslag en uitgifte van divers materiaal, kleding en PBM’s 
 Bewaken en beheersen van voorraden  
 Bewaken van de algehele veiligheid, orde en netheid  
 
Wat verwachten wij van jou? 
 Een voltooide technische opleiding op minimaal MBO 4 niveau of minimaal 3 jaar soortgelijke praktijkervaring 
 Zelfstandig en pro-actief 
 Groot verantwoordelijkheidsgevoel 
 Flexibel en stressbestendig 
 Professionele werkhouding 
 Autorijbewijs is een vereiste (het bezit van eigen vervoer een pré) 
 
Wat kunnen wij jou bieden: 
 Een uitdagende functie waarin je zelfstandig kunt opereren en de kans hebt jouw leidinggevende skills verder 

uit te bouwen 
 Een functie waarbij geen dag hetzelfde is op een van de meest leuke sites in Nederland  
 Een 38-urig contract met een salaris conform CAO Kleinmetaal 
 Een goede werksfeer binnen een informeel en relatief jong team waar kwaliteit altijd voorop staat 


