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Functiecontext 
De functie is actief in een onderneming in de interieurbouw of meubelindustrie. De magazijnmedewerker richt zich op 

het verplaatsen van goederen met of zonder een heftruck. 

 

Positie in de organisatie 
Rapporteert aan hoofd afdeling (bijv. bedrijfsleider of magazijnbeheerder) 

Geeft leiding aan niet van toepassing 

 

Functiedoel 
Lossen, opslaan en evt. intern transporteren van aangevoerde goederen/materialen en verzendklaar maken van 

externe transporten naar de opdrachtgever of opslaglocaties. 

 

Resultaatverwachting 

Resultaatgebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria 

Inslag  - lossen van goederen uit vrachtauto’s en containers, 
eventueel m.b.v. heftruck 

- controleren van leveringen en bijbehorende documen-

ten, signaleren en melden van afwijkingen conform 

geldende procedure 

- aftekenen en archiveren van transportdocumenten 

m.b.t. inkomende goederen conform procedure 

- registreren van ontvangsten in geautomatiseerd 

systeem 

- tijdige en juiste inslag 

- adequate controle 

leveringen 

- correcte administratie 

Opslag - handmatig of m.b.v. heftruck (ver)plaatsen van 

goederen op daartoe bestemde plaats en conform 

eisen en voorschriften 

- uitpakken en ompakken van artikelen conform 

procedure 

- registreren van opslag in geautomatiseerd systeem 

- tijdige-, juiste-, en veilige 

opslag 

- correct uitgevoerde uit-/ 

ompakwerkzaamheden 

- correcte registratie 

Uitslag - picken van orders in het magazijn 

- verzendklaar maken van orders, controleren van de 

zending, signaleren en melden van afwijkingen 

conform procedure 

- aftekenen en archiveren van transportdocumenten 

m.b.t. uitgaande goederen conform procedure 

- laden van zendingen in vrachtauto’s en containers 
a.d.h.v. laaddocumenten en m.b.v. heftruck 

- registreren van uitslag in systeem 

- tijdige-, juiste- en veilige 

uitslag 

- adequate controle van 

zending 

- tijdig en juist aftekenen 

van transportdocumenten 

Onderhoud - schoonhouden van transportmiddelen\ 

- signaleren aan mankementen en melden aan 

monteur/leidinggevende 

- correcte uitvoering 

dagelijks onderhoud 

- tijdig signaleren van 

defecten  
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Resultaatgebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria 

Verantwoord functioneren - naleven van wettelijke en bedrijfsverplichtingen en 

procedures o.h.g.v. veiligheid en milieu 

- signaleren en melden van afwijkingen aan 

leidinggevende 

- schoonhouden van de werkomgeving 

- mate en wijze van 

naleving van 

voorschriften 

- tijdigheid signaleren en 

melden 

- schone werkomgeving 

 

Werkgerelateerde bezwaren 
- Krachtsuitoefening bij het verplaatsen van goederen en materialen. 

- Hinder van lawaai, stof, temperatuurverschillen (binnen/buiten). Hinder bij het dragen van persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 

- Kans op letsel door beknelling of heftruckverkeer. 

 

Competentieprofiel 

Competenties Competentieomschrijving 

Efficiënt werken Zich actief inzetten om taken en opdrachten te vervullen en om realistische prestaties 

of output te leveren volgens de gestelde eisen. 

Samenwerking Samenwerken met anderen aan een gemeenschappelijk doel. 

Zelfstandigheid Op gang brengen en afhandelen van activiteiten of processen, zonder hulp van 

anderen. 

Ordelijkheid, netheid en 

oog voor veilig werken 

Met zorg en aandacht regels en voorschriften naleven op het gebied van orde, netheid 

en veiligheid. 

 


