
 

Vacature 

 

Magazijn medewerker (Fulltime) 

 

 

Redak Service and Maintenance BV is een snelgroeiend bedrijf in de dynamische wereld van de 

windenergie. Met ons enthousiaste team focussen wij ons voornamelijk op het onderhoud en het 

repareren van de bladen van de windmolens. We opereren op nationaal en internationaal niveau, zowel 

onshore als offshore. Ons bedrijf maakt een enorme groei door, omdat de vraag naar groene energie stijgt. 

Wil je met ons meegroeien en daarbij bijdragen aan een groter doel, namelijk de ontwikkeling van 

duurzame energie? Dan zoeken we jou! 

 

Onze bedrijfstak ontwikkelt zich snel, elke dag kan anders verlopen dan verwacht en we hebben te maken 

met veel projecten tegelijk. De dagen bij Redak kunnen zeer dynamisch zijn en wij zoeken iemand die hier 

goed op kan anticiperen. Snel kunnen schakelen, flexibel, gestructureerd en goede communicatieve 

vaardigheden zijn belangrijke eigenschappen. Wij zoeken een teamspeler met een technische achtergrond 

en verstand van elektrische gereedschappen, die samen met ons denkt over het verbeteren van processen 

en onze dienstverlening.  

 

Wie zoeken wij? 

Het magazijn van Redak is een belangrijk onderdeel van het bedrijf. Wij zoeken iemand die gestructureerd 

is en georganiseerd omgaat met materialen en benodigdheden zoals composiet, lijmen en twee-

componentenverf. De magazijn medewerker is gemotiveerd, initiatiefrijk en in staat om processen in het 

magazijn te creëren. Je weet de huidige structuren in goede banen te leiden. 

 

Rol & verantwoordelijkheden 

Als magazijn medewerker werk je samen met een klein team en ben je verantwoordelijk voor alles wat er 

binnenkomt en uitgaat. Samen houden jullie het magazijn overzichtelijk en veilig. Je houdt de inventarisatie 

nauwkeurig bij en zorgt altijd voor voldoende voorraden. 

De magazijn medewerker rapporteert aan de QHSE leidinggevende en werkt nauw samen met alle 

afdelingen. Je zorgt dat alle projectteams bevoorraad worden overeenkomend met de planning van de 

werkzaamheden. 

 
o Je leidt de bestaande magazijnprocessen voor gereedschappen, materialen, apparatuur, chemicaliën en 

voertuigen in goede banen. 
o Je werkt met verschillende digitale (voorraad)systemen. 
o Je zorgt dat de hoogwaardige kwaliteit wordt gewaarborgd door het nauwkeurig bijhouden van alle 

documentatie en certificeringen met betrekking tot PBM's, gereedschappen en materialen. 



 

o Je bent gemotiveerd om relevante trainingen bij te wonen en draagt bij aan 
de continue groei van Redak. Je hebt de ambitie om door te groeien. 

o Samen met jouw team ben jij verantwoordelijk voor het ophalen van de voorraad voor projecten, het 
juist inrichten van voertuigen hiervoor, het contacteren van leveranciers en het aan- en afhuren van 
huurmateriaal. 

o De juiste procedures van goederenverwerking (het aannemen, controleren en invoeren van goederen 
in het bedrijfssysteem) klinken logisch voor jou. 

o Je ondersteunt in het onderhouden en verzorgen van bedrijfsgereedschappen en apparatuur, het 
leveren van gereedschappen en materialen aan vakmensen in het veld en je draagt de juiste 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) wanneer nodig. 

 

Profiel 

o Goede communicatieve vaardigheden; Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in 
woord en geschrift. 

o Exceptionele organisatorische vaardigheden. 
o Goede IT-vaardigheden. 
o Rijbewijs B; Rijbewijs BE is een pré (kan gehaald worden). 
o VCA certificaat is een pré (kan gehaald worden). 
o Heftruck certificaat is een pré (kan gehaald worden). 
o Kennis van MSDS en SDS-documenten. 
o Ervaring met de ISO-norm 9001, 14001 en 45001 is een pré. 
o Flexibel; Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en je bent in overleg ook in het weekend beschikbaar. 

 
 

Wat bieden wij jou 

Wij bieden een comfortabele werkplek waar het delen van ideeën gestimuleerd wordt. Redak investeert in 
ontwikkeling en biedt unieke carrièremogelijkheden. Je zal onderdeel worden van een jong en dynamisch 
team in een snelgroeiende industrie. Een passend salaris en aantrekkelijke secundaire voorwaarden zijn 
inbegrepen.  
 

Ben jij de teamspeler die wij in ons bedrijf nodig hebben en voldoe je aan bovenstaande competenties? 

Stuur dan een motivatiebrief en je cv naar hr@redak.nl.  

 

Additionele informatie 

De functie is gelokaliseerd in Noord-Scharwoude, Nederland. 

 

 

 

Vacancy 

 

Warehouse employee (Fulltime) 

 

 

Redak offers wind turbine service and maintenance solutions to customers all over the globe. With more 

than 30 years of experience in the blade maintenance and repairs the company is a leader in the wind 

energy industry, working to provide the best services. Together with our dedicated team of specialists we 

provide a lifetime of operating, maintaining, and optimizing blades of wind turbines in all sorts of 

conditions. Redak is your trusted partner when it comes to safety, sustainability, and innovation. 

mailto:work@redak.nl


 

 

The warehouse employee has the leading role in the development and organization of our warehouse. An 

exciting and dynamic role in which you will assist our operational department and fulfill a key role in the 

day-to-day business of our company. 

 

Redak's warehouse is an important part of the company. We are looking for a structured and organized 

individual with a technical background and experience with electric tools. You have worked with materials 

and supplies like composite, different types of glue and/or two-component paint before. The warehouse 

employee is motivated, resourceful and able to start processes optimizing the warehouse. Together with 

the warehouse team you ensure the current structures head into the right direction. 

 

Roles & Responsibilities 

As warehouse employee you work together with a small team with whom you are responsible for 

everything that comes in and goes out of the warehouse. You keep the warehouse safe and tidy, and you 

keep track of the inventory always ensuring enough stock. 

The warehouse employee reports directly to the QHSE manager and works closely with all departments. 

You ensure that all project teams are supplied in accordance with the work. 

 
o Together with the warehouse team you manage the existing warehouse processes for tools, materials, 

equipment, chemicals, and vehicles. 
o You work with various digital (inventory) systems. 
o You ensure the high quality is guaranteed by keeping all documentation (PPE, tools, and materials) and 

certification updated. 
o You are motivated to attend relevant training courses and contribute to the continuous growth of 

Redak and yourself. 
o You assist in collecting the right materials for projects, correctly setting up vehicles, contacting 

suppliers and hiring equipment. 
o You know your way in procedures of handling goods (accepting/approving, checking, and entering 

goods into the system). 
o You take care of company tools and equipment, you supply the professionals in the field, and you wear 

the right personal protective equipment (PPE) when necessary. 
 

Profile 

o Good communication skills; Good Dutch and English writing and verbal skills. 
o Exceptional organizational skills. 
o Good IT skills. 
o Driving license B; BE is an asset. 
o VCA certification is an asset (or can be obtained). 
o Forklift certification is an asset (or can be obtained). 
o You have knowledge of MSDS and SDS documentation. 
o Experience with the ISO norm 9001, 14001 and 45001 is an asset. 
o Flexible; You don't have a 9 to 5 mentality and in consultation, you are available in the weekends.  

 

What we offer 

We offer an environment where people feel comfortable to share ideas and thoughts and embrace a 

workplace where all people can thrive and continuously grow. You will become part of a young and 

dynamic team in a fast-growing industry. A suitable salary and attractive benefits are included. 

Are you ready to climb that wind turbine and embark on a journey with us? Email your resume to 



 

hr@redak.nl. 

 

Additional information 

Work location is in Noord-Scharwoude, the Netherlands. 

 


