
 

 

 
 
 
 

Sinds de oprichting in Zwitserland in 1946, heeft de LEMO Group zich ontwikkeld tot 
wereldwijde marktleider in ontwerp en productie van klantspecifieke Push-Pull Precisie 
connectoren en kabelassemblages. Onze connectoren en kabelassemblages worden 
toegepast op plaatsen waar extreme eisen worden gesteld aan betrouwbaarheid onder 
vaak moeilijke omstandigheden. Van Medische toepassingen, Machinebouw, Test en 
Measurement, Professionele Audio en Video apparatuur tot en met Ruimtevaart en 
Formule 1. 

 
Met ons team in Heemskerk, en over ca 1,5 jaar in Haarlem, bestaande uit 45 personen, zijn wij 
verantwoordelijk voor de markt in de Benelux. Hier werken wij aan het vinden van nieuwe klanten en 
markten, geven technische ondersteuning aan bestaande- en potentiële klanten en zorgen voor de 
logistieke afhandeling. Kwaliteit en een uitmuntend serviceniveau zijn ten alle tijden ons uitgangspunt.  
 
Ter versterking van onze huidige logistieke team zijn wij voor ons kabel magazijn, per direct opzoek 
naar een fulltime: 
 
 

Magazijn medewerker 
 
De functie: 
De werkzaamheden voor deze functie variëren van het voorbereiden van verzendingen, werkorders, 
het binnenboeken van goederen en alles wat bij dit proces komt kijken. Het kabelmagazijn vormt een 
zeer belangrijke schakel bij onze doorlopende productie. Mutaties dienen in een computersysteem 
geregistreerd te worden. Je werkt samen in een klein team, waarbij ieder het gehele proces kan 
overzien en besturen. Werksnelheid en een zeer nauwkeurige instelling zijn een vereiste. 
 
Wie ben jij? 
Wij zoeken een enthousiaste en leergierige kracht die met een proactieve houding in teamverband wil 
werken. Bij voorkeur beschik jij over een heftruck certificaat. Jij weet van jezelf dat je nauwkeurig, 
geconcentreerd en georganiseerd bent bij het uitvoeren van je werkzaamheden en dat je het leuk 
vindt om initiatief te kunnen tonen en in de loop der tijd steeds meer verantwoordelijkheid te gaan 
dragen.  Beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste, begrip van Engels een voorkeur. Onze 
toekomstige magazijn collega heeft een positieve, zelfstandige en flexibele werkhouding en wil op die 
manier graag investeren in een baan voor langere termijn. 
 
Wij bieden: 
Een afwisselende baan in een resultaat gericht, dynamisch en professioneel team, opererend in een 
omgeving waar serviceverlening, kwaliteit, ontwikkeling en sfeer bovenaan staan. Een marktconform 
salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden zijn vanzelfsprekend. 
 
Spreekt deze omschrijving jou aan en herken jij je in dit profiel, stuur dan graag je reactie op deze 
vacature aan: HR-nl@lemo.nl , t.a.v. Ariane Posthumus 
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