
 
 
JKB Transporttechniek bv uit Budel is een snelgroeiende en creatieve onderneming op het gebied van 
reparatie en machinebouw van in- en extern transportmaterieel. Met eigen engineering en productie 
van (klantgerichte) machines voor de hantering van bouwmaterialen, voorziet JKB haar klanten in 
specifieke transportoplossingen. 
Vanuit haar nevenvestiging in Nieuwegein heeft JKB het dealerschap van Kennis en HMF 
autolaadkranen, KWB opleggers en Hyva Lift containersystemen en kippers. 
Vanuit beide vestigingen worden tevens onderhoud- en reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan 
deze machines. Veel onderdelen hiervoor worden in eigen huis vervaardigd. 
 
Binnen JKB werken we met een gedreven en ambitieus team.  
Op dit moment is er uitbreiding nodig in ons team te Budel en daarom zijn we op zoek naar jou (m/v) 
om ons per direct te komen versterken als: 

 
Allround medewerker magazijn/productie (m/v) 
 
Functieomschrijving: 
Je ondersteund collega’s in het magazijn en op de productieafdeling daar waar nodig. 
Het kan voorkomen dat je een volledige dag in de verspaning ondersteund met eenvoudige 
metaalbewerkingen zoals boren en zagen, maar ook in het magazijn orderpicken voor zowel klanten 
als collega’s op de werkvloer. Machines en onderdelen verzend gereed maken behoord eveneens tot 
je taken. Er is volop afwisseling tussen beide afdelingen, waarin je een belangrijke ondersteunende 
functie zult vervullen, om de producten snel en vloeiend op de juiste plaats te krijgen (zowel intern als 
extern). Indien je in het bezit bent van een rijbewijs kan het tevens voorkomen om, bijvoorbeeld bij 
spoed, onderdelen op locatie op te halen of af te leveren. JKB heeft hiervoor een moderne bestelauto 
tot je beschikking staan. 
 
Profiel: 
- Je houdt van aanpakken en bent een echte doorzetter. 
- Flexibel en leergierig, je zult verschillende taken binnen de organisatie gaan uitvoeren. 
- Enthousiaste en zelfstandige werkhouding, maar nog belangrijker: je bent een teamspeler! 
- Bij voorkeur in bezit van rijbewijs B(E). 
- Kom je uit de regio, dan geniet je de voorkeur. 
 
Wij bieden: 
- Een uitdagende functie in teamverband. 
- Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (CAO) 
 
Spreekt bovenstaande je aan? Graag dan je sollicitatie vóór 31 maart 2017 te richten aan: 
 
JKB Transporttechniek bv  
t.a.v. Mevr. D. Rutten-Kennis 
Fabrieksstraat 106a 
6021 RE, Budel (NL) 
Tel: +31 (0)495 – 492573 
www.jkb-handling.com 
daisy@jkb-handling.com 
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