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Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een fulltime 

 

PARTS COORDINATOR 
 

 

Hoe ziet jouw dag bij Crown eruit? 

Als Parts Coördinator ben je mede verantwoordelijk voor het magazijn van onze locatie in Almere. Jij 

houdt je bezig met het verkopen, behandelen, bestellen en leveren van onderdelen voor zowel onze 

interne als de externe klanten. Daarbij controleer je de voorraad en bestellingen en help je actief mee 

bij het samenstellen en verzenden van de onderdelenorders.  

Je rapporteert aan de Team leader Parts, waarmee je nauw samenwerkt en direct zaken afstemt.  

 

 

Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn het 

 

▪ Controleren van binnengekomen bestellingen en goederen op correctheid, volledigheid en schade; 

▪ Bestellen van bestelde onderdelen bij het hoofdmagazijn en/of leveranciers; 

▪ Doorberekenen van bijkomende kosten van klantspecifieke onderdelen richting de klant; 

▪ Zorgdragen voor correcte en volledige facturatie van uitgeleverde onderdelen; 

▪ Monitoren van de voorraad en aanvragen van ontbrekende onderdelen bij het hoofdmagazijn; 

▪ Verschroten van onderdelen als ze oud, kapot of te lang niet besteld zijn; 

▪ Samenstellen van orders en zorgdragen voor een tijdige verzending en correcte verpakking van 

onderdelen; 

▪ Afstemmen en rapporteren over de resultaten, voortgang en afwijkingen daarvan aan de Team 

Leader Parts; 

▪ Afstemmen van en communiceren over nachtvrachtleveringen met betreffende leverancier; 

▪ Enz.  

 

 

Wat neem je mee? 

Voor deze zelfstandige en verantwoordelijke functie zijn we op zoek naar een enthousiaste persoon-

lijkheid die fulltime (40 u/week) beschikbaar is en actief meewerkt bij het samenstellen van de onder-

delenbestellingen. Je werkt gestructureerd en hebt een goed gevoel voor efficiency. Je bent hands on, 

servicegericht, sociaal en communicatief vaardig. Verder beschik je over:  

 

▪ Mbo 3 werk- en denkniveau; 

▪ Aanvullende cursussen voorraadbeheer; 

▪ 3 - 5 jaar relevante werkervaring 

▪ Affiniteit met techniek is een pré; 

▪ Goede communicatieve eigenschappen; 
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▪ Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord/geschrift.  

▪ Kennis van/ervaring met MS Office. 

 

 

Wat bieden wij jou? 

Je gaat werken in een klein team binnen een snelgroeiend, internationaal bedrijf, waarin je de moge-

lijkheid hebt jezelf te bewijzen en verder te ontwikkelen. Wij bieden je een fulltime baan met uitzicht op 

een vast dienstverband, een vast salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden (CAO Metalektro).  

 

 

Hebben wij je interesse gewekt? 

Zoek jij een uitdagende baan en steek je graag je handen uit de mouwen, stuur dan je motivatiebrief en 

CV aan ons toe via vacatures.nl@crown.com ? Heb je nog inhoudelijke vragen, bel dan met Barry Essed 

(Service Manager) via tel. 06-53 360 301. 

 

 

Een PPA-test maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst 
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