
 

 

 

 

 

ALT Technologies bv 
 
ALT Technologies bv, is a growing organization in a dynamic market. ALT is a manufacturer of self-
adhesive products, especially developed for companies in the Automotive, Electronics and Durable 
Goods Industries. ALT has its head office in Utrecht – The Netherlands – and manufacturing plants in 
Utrecht, Romania, China, and Mexico. 
ALT gained a position as innovator, developer, and supplier of quality products with a range of 
technically advanced applications. This is supported by the IATF 16949 and ISO 14001 certification. 
 
For our manufacturing plant in Utrecht we are looking for: 
 

WAREHOUSE-EXPEDITION EMPLOYEE (M/F) 
 
Purpose of the position: 

• Correct receipts of goods from our suppliers 

• Order picking and shipping of finished goods to our customers, both physically as the 
processing in our ERP system (QAD) 

• Efficient storage of goods and supplying of the production lines 

• Arrange timely transport and the related contacts with transport companies 

• Take care of correct documentation for outbound shipments (for example customs related 
documents) 

• Create purchase orders for packaging materials and consumables 
 
 
We are looking for: 

• Enthusiastic employees who like to take on challenges, preferably with experience in logistics 

• MBO work and thinking level 

• Experience with forklift and/or reach truck (preferably with valid certificate) 

• Knowledge of English, in speech and in writing 

• Persons that are eager to learn, can think customer oriented and can easily adapt to changing 
circumstances. 

• Stress resistance 

• People that like to work in teams and that can work independently 

• Affinity with computer systems (preferably ERP experience) 
 
We offer 

• Good primary and secondary working conditions (Grafimedia collective agreement) 

• Varied range of tasks 

• A customer-oriented organization that values your input 

• Training on the job 
 
 
For extra information, please contact Ruurd-Jan Gielbert tel:06-21868742 or Nel Schilte 030-2632400 
or check our website www. alttechnologies.com 
 
Are you interested in this position, please apply by e-mail to: hr@alttechnologies.com 
 
 

https://alttechnologies.com/
tel:06-
mailto:hr@alttechnologies.com


 

 

 

 

ALT Technologies bv 
 
ALT Technologies bv, is een groeiende organisatie in een dynamische markt. ALT is producent van 
zelfklevende producten, speciaal ontwikkeld voor bedrijven in de Automotive, electronics en 
duurzame goederen sector in geheel Europa. Het hoofdkantoor bevindt zich in Nederland met 
vestigingen in China, Mexico/USA, en Roemenië. 
ALT heeft zich een positie verworven als een vernieuwer, ontwikkelaar en leverancier van 
kwaliteitsproducten met een scala aan technisch hoogwaardige toepassingen. Dit wordt ondersteund 
door de IATF 16949 en ISO 14001 certificering.  
 
ALT Technologies heeft ambitieuze doelstellingen en daarom zijn wij op zoek naar een: 
   

MEDEWERKER WAREHOUSE/EXPEDITIE 
 

Doel van de functie: 

• Correcte ontvangst van goederen van leveranciers 

• Order picking en verzending van gereed product naar onze klanten, zowel fysiek als de verwerking 
in ons ERP-systeem (QAD) 

• Opslag van goederen en bevoorrading van de productielijnen 

• Tijdig regelen van transport en het daarbij behorende contact met transporteurs 

• Verzorging van juiste documentatie voor uitgaande zendingen (onder andere douane gerelateerd) 

• Tijdig en juist bestellen van verpakkingsmaterialen en verbruiksgoederen 
 
Wij zoeken: 

• Enthousiaste medewerkers die graag uitdagingen aangaan, bij voorkeur met ervaring in de 
logistiek 

• Mensen MBO werk- en denkniveau 

• Ervaring met heftruck en/of reachtruck (bij voorkeur met geldig certificaat)  

• Kennis van Engelse taal in woord en geschrift. 

• Operationale drive in een dynamische werkomgeving 

• Stressbestendig 

• Teamplayers, die ook zelfstandig werk kunnen verrichten 

• Affiniteit met computersystemen (bij voorkeur ERP-ervaring) 
  
Wij bieden: 

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (Grafimedia CAO)  

• Een sterk variërend takenpakket 

• Een klantgerichte organisatie die uw inbreng op waarde schat 

• Training ‘on the job’ 
 
Wenst u aanvullende informatie dan kunt u contact opnemen met Ruurd-Jan Gielbert tel:06-
21868742 of Nel Schilte 030-2632400 . 
 
Heeft u interesse in deze functie dan nodigen wij u uit te solliciteren via e-mail aan 
hr@alttechnologies.com  
 
Extra informatie over ALT Technologies bv als bedrijf is ook te vinden op onze website 
www.alttechnologies.com  
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