
 

 

 

 

Allround servicebalie-/magazijnmedewerker (m/v) 

Bedrijfsomschrijving 

Logmans techniek is een allround technisch bedrijf. Actief op diverse vlakken en in diverse branches. 

Voornamelijk reparatie en revisie van verbrandingsmotoren, diesel en benzine techniek en 

motorvoertuigen. Wij zijn een no-nonsens organisatie met korte lijnen. Oplossingsgericht 

(mee)denken waar nodig, is bij ons niet vreemd en bijna niets is onmogelijk.  

 

Heb je (technisch) inzicht en ben je klant- en kwaliteitsgericht?  

Wij kunnen je afwisselend werk bieden met zowel administratieve taken en magazijn 

werkzaamheden. Daarnaast verzorg je ook het traject van servicemelding, werkorder, onderdelen 

bestellen en verkoop bon.  

De werkzaamheden hebben geen fysiek zware belasting.  

Spreekt jou dit aan? Dan ben jij, ongeacht je leeftijd, de flexibele medewerker die wij zoeken! 

 

Jij bent het aanspreekpunt voor onze klanten. Je bent communicatief vaardig, zelfstandig, gaat 

problemen niet uit de weg en bent bereid om een stapje extra te zetten.  

Wij zijn werkzaam in diverse branches waardoor ons klantenbestand ook heel divers is, dit zorgt 

ervoor dat geen dag hetzelfde is. 

 

Je bent voor ons een geschikte kandidaat wanneer je: 

Bij voorkeur in de omgeving van Noord-Beveland woont. 

Een MBO denkniveau bezit. 

Probleemoplossend en commercieel inzicht hebt. 

Computervaardig bent met het MS office pakket en geautomatiseerde systemen. 

Goede contactuele eigenschappen bezit 

De Nederlandse taal vloeiend beheerst in woord en geschrift 

Basiskennis bezit van de Engelse taal  

In het bezit bent van rijbewijs B 

 

Wij bieden jou: 

Een functie met een zeer afwisselend takenpakket. 

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling is bespreekbaar. 

Marktconforme arbeidsvoorwaarden en een salaris passend bij de functie en je kwaliteiten 

Coaching ‘on the job’. 

Contract tussen 30 en 38 uur is bespreekbaar. 

 

Interesse in de functie? 

Dan ontvangen wij graag je motivatie en CV per mail: administratie@logmanstechniek.nl 

Voor vragen kan je een WhatsApp sturen of bellen naar: 0113-568568 of neem eens een kijkje op 

onze website: www.logmanstechniek.nl  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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