
EURO-INDEX levert complete test- en meetinstrumenten aan technische professionals die deze gebruiken 
voor onderhoud en nieuwbouw van installaties en veiligheid. Het aanbod bestaat uit diverse A-merken 
voor metingen in verwarmingstechniek, binnenklimaat, elektrotechniek en gasdetectie en lekdetectie.

EURO-INDEX is fabrikant, importeur/ distributeur van deze merken en is een informeel Midden Klein Be-
drijf met ca. 45 medewerkers.

Om de instrumenten periodiek (meestal jaarlijks) te kalibreren en preventief te onderhouden beschikt 
EURO-INDEX over een modern kalibratielaboratorium. Met het unieke KWS® servicesysteem worden jaar-
lijks vele tienduizenden instrumenten onderhouden, gekalibreerd en indien nodig gerepareerd door onze 
kundige technici.

Logistiek Administratief Medewerker
Wat is de functie?
Ons magazijn speelt een centrale rol in het ontvangen, opslaan en versturen van meetinstrumenten. We-
gens groei van de organisatie zoeken wij een logistiek administratief medewerker. Deze veelzijdige baan 
bestaat primair uit de volgende werkzaamheden:
 Verzamelen van afgehandelde serviceorders op de technische dienst t.b.v. verzending naar de  
 klant
 Uitgifte en aanname van serviceorders aan onze servicebalie
 Uitprinten van certi� caten
 Orderlijsten uitdraaien uit het service order systeem t.b.v. het verzamelen
 Ondersteunen bij de ontvangst van meetinstrumenten t.b.v. service en registreren in het 
 computersysteem
 Bijspringen in het magazijn bij het uitpakken van binnengekomen goederen in geval van drukte

Wie ben jij?
Je bent een nauwkeurige, collegiale, � exibele, klantvriendelijke en hardwerkende collega met een bij 
voorkeur afgeronde MBO- opleiding. Je hebt enige jaren relevante werkervaring. Je bent in staat zowel 
zelfstandig als in teamverband te functioneren. Je beheerst de Nederlandse taal perfect in woord en 
geschrift en bent communicatief vaardig. Je bent woonachtig op normale reisafstand van Capelle aan den 
IJssel.

Optimale klanttevredenheid is ons doel en dit laat je op een enthousiaste manier zien aan onze klanten en 
je collega’s. Spreekt deze vacature je aan, dan bieden wij een leuke administratie/logistieke functie binnen 
een enthousiast team collega’s in een groeiende organisatie.

Solliciteren
De sollicitatie, bestaande uit een motivatiebrief en CV, ontvangen we graag per mail: pz@euro-index.nl 


