
Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met John van Hirtum, Operations Manager, 
op 0478 – 769 052. Je kunt ook een mail sturen 
naar info@rotaid.com o.v.v vacature, met daarbij 
je curriculum vitae en een motivatiebrief. 
We nemen dan snel contact met je op. 

Profiel: 
• Je hebt relevante, leidinggevende ervaring 

en staat graag tussen de mensen;
• Je hebt ervaring met voorraadbeheer, 

kwaliteitssystemen en automatisering;
• Je blinkt uit in planning van activiteiten en behoudt 

altijd het overzicht;
• Je komt goed tot je recht in een dynamische omgeving;
• Je hebt een hands-on mentaliteit;
• Je hebt een positieve en constructieve grondhouding 

en bent creatief in denken en doen;
• Je beheerst de Engelse taal in woord en geschrift;
• Je hebt bij voorkeur een heftruckcertificaat.
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Rotaid AED Cabinets™ 
is een snelgroeiende 

onderneming die 
zich bezighoudt 

met de ontwikkeling, 
productie en verkoop van 

innovatieve behuizingen voor 
AEDs (Automatische Externe 

Defibrillatoren).

Deze kenmerkende, ronde, behuizingen zijn inmiddels 
een begrip geworden en zorgen er voor dat AEDs 
kunnen worden opgehangen op belangrijke plekken, 
zowel binnen als buiten. Hierdoor kunnen levens 
worden gered en Rotaid heeft inmiddels 50.000 kasten 
mogen produceren.

Vanuit haar vestiging in Venray werkt Rotaid wereldwijd 
met een sterk netwerk van internationale klanten in 65 
landen en veelal lokale leveranciers 
en partners. Een hecht en ervaren team van  
11 professionals zorgt voor een betrokken en open sfeer, 
waarbij professionaliteit, klanttevredenheid 
en ‘zero-defects’ centraal staan.

Vanwege de snelle groei en verdere ontwikkeling 
van Rotaid zijn we op zoek naar een enthousiaste 
coördinator Productie & Logistiek. In deze functie heb 
je de dagelijkse leiding over ons team van ervaren 
magazijnmedewerkers en coördineer je de productie, 
logistiek en magazijntaken.Je doet dit niet vanaf een 
bureau, maar je bent ‘meewerkend voorman’ en staat 
tussen de mensen aan de productielijnen. Samen met 
je team zorg je voor de productie en logistiek van onze 
AED-opbergkasten. Daarnaast coördineer je logistieke 
taken, plan je (internationale) transporten en heb 
je (bij voorkeur) een heftruckcertificaat. Ook heb je 
contact met onze leveranciers en partners om voor een 
adequate en tijdige bevoorrading te zorgen en zorg je 
voor de kwaliteitscontrole van onze in- en uitgaande 
goederenstroom. 

Wij bieden: 
• Een afwisselende, uitdagende functie in 

een groeiende en dynamische organisatie;
• Een informele werksfeer door een platte 

organisatiestructuur en betrokken team;
• Korte lijnen waardoor snel geschakeld 

kan worden;
• Ruimte voor eigen initiatief en beslissingen;
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden;
• Een omgeving waarin we allemaal 

één doel hebben: we gaan levens redden!
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