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Logistiek Medewerker (Full Time) 
Als logistiek medewerker ben je verantwoordelijk voor ontvangst en opslag van goederen en voor het bijhouden van de 
standaard voorraad met behulp van het ISIS voorraadbeheersysteem. Daarnaast registreer en beheer je de interne 
goederenstroom. 
Je werkt als lid van het MAIV team (Manufacturing, Assembly, Integration en Verification) mee aan een continue 
verbeterproces om de “supply chain” binnen het productieproces optimaal in te richten. Je doet zelf voorstellen om de 
kwaliteit te verhogen en/of de supply chain verder te stroomlijnen. Dit vereist een gedegen logistiek inzicht. 
 

Het MAIV team is een dynamisch team waar “last-minute” werk geen zeldzaamheid is en waar problemen direct opgelost 
worden.  Nauwgezetheid en het willen bereiken van een hoge kwaliteitsstandaard moet een tweede natuur zijn. 
 

Functie profiel: 
• Inboeken van goederen van toeleveranciers en checken of ze aan de eisen voldoen  die staan aangegeven op 

de inkooporder. 

• Zorg dragen dat goederen en materialen veilig worden opgeslagen 

• Voorraadadministratie bijhouden 

• Voorbereiden van inkoopaanvragen voor standaard voorraad artikelen  

• Orders picken voor productie  

• Opvolgen van lopende orders bij toeleveranciers 
 

Functie eisen: 
• MBO 3-4 diploma. Bij voorkeur in de logistiek 

• Administratieve vaardigheden  

• Accuraat 

• Gedegen kennis van voorraadbeheer  

• Gedegen kennis van Microsoft Excel 

• Goede communicatieve vaardigheden 

• Vaardig in de Engelse taal (spreken / lezen / schrijven) 

• Energieke team speler met een positieve instelling 

• Proactief 
 

 
 
 

 
Dus, als je ambitieus bent, je graag in een uitdagende omgeving aan het werk gaat en deze baan je interesse wekt 
en past bij je persoonlijke ervaring en achtergrond, aarzel dan niet om je CV te sturen samen met een motivatie via 
email naar: recruitment@isispace.nl 

 

ISIS - Innovative Solutions In Space BV is een jong, ambitieus en dynamisch ruimtevaartbedrijf uit Delft. Als een van de 
marktleiders in de wereldwijde markt voor CubeSats, levert ISIS geavanceerde nanosatellieten voor klanten. Ook 
worden onderdelen, deelsystemen en (lanceer-)diensten aan veelal internationale klanten geleverd. Momenteel 
werken er meer dan 85 enthousiaste mensen bij ISIS. Om ons multidisciplinaire team te versterken zoeken wij een: 

 
 
 


