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Ahlmann Nederland
Ammerzoden

+31 73 599 77 55

www.ahlmann.nl

Ahlmann Nederland is een familiebedrijf uit Ammerzoden en al meer dan 
45 jaar exclusief importeur van de bekende Ahlmann Zwenkladers voor 
Nederland en België. 
Daarnaast importeren we de multifunctionele Mecalac graafmachines en 
bouwen en ontwikkelen we onze eigen GreenJob maaimachines.

Wij bouwen klant specifieke machines. Elke klant heeft andere wensen. 
Samen kijken we hoe we deze wensen tot uiting kunnen laten komen op 
onze machines. Ons team bestaat uit gedreven mensen die houden van 
een uitdaging. Ahlmann biedt hiervoor opleidingsmogelijkheden om te 
kunnen blijven ontwikkelen, zodat we ieders talent optimaal kunnen 
inzetten. 

Wat ga je doen? Je ontvangt en controleert binnenkomende goederen op juist-
heid en beschadigingen. Je registreert onderdelen en zorgt voor de (administra-
tieve) verwerking. Je verzamelt uitgaande orders en maakt deze verzendklaar. Je 
inventariseert periodiek de magazijnvoorraden. Je staat klanten te woord, zowel 
aan de balie als telefonisch.

Wat vragen we? Technische kennis van onderdelen en gereedschap-
pen. Ervaring met computers. Beheersing van de Nederlandse taal. 
Beheers je het Duits, Engels en/of Frans, dan heb je een pre. In het bezit 
van een heftruckcertificaat of bereid dit te halen. Een flexibele en prakti-
sche instelling. Bij voorkeur woonachtig in de regio.

Wat bieden we?  We bieden een afwisselende baan vol uitdagingen. Je 
komt met verschillende facetten van de goederenstroom in aanraking. 
Elke dag is anders. In deze functie ben je, na een inwerkperiode, samen 
met je collega's verantwoordelijk voor een goede en snelle logistieke 
verwerking van onderdelen. Je bent de enthousiaste schakel tussen 
magazijn, leveranciers en chauffeurs. Jouw werkdag is een succes zodra 
alle bestellingen op transport gegaan zijn.

Spreekt deze baan je aan? 
Mail dan je CV naar marelke@ahlmann.nl dan nemen we zo snel mogelijk contact 
op. Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Marelke van den 
Oord, 073 599 77 55


