
De Medische Zending (MZ) is een  

particuliere Primary Health Care  

organisatie, gestoeld op 

christelijke beginselen, die in  

opdracht van de Surinaamse  

overheid gezondheidszorg ver-

leent. Dit middels een systeem 

van getrapte verantwoordelijkheid 

via een aantal poliklinieken aan 

ongeveer 50.000 personen in het 

binnenland van Suriname. Daarbij 

zijn er ongeveer 180 gezond-

heidswerkers werkzaam, die 

ondersteund worden door ±60  

niet medische werkers van 

verschillende disciplines. 

STG. MEDISCHE ZENDING 

PRIMARY HEALTH CARE SURINAME 

Ter versterking van ons team op het Coördinatie centrum in Paramaribo hebben 
we de volgende openstaande vacature:                                         

 ‘Medewerker Magazijn’ 

Hoofdtaak 

Verantwoordelijk voor het inkopen, opslaan, verpakken en verstrekken van goe-
deren aan de overige afdelingen en medische posten. 

 

Enkele kerntaken & verantwoordelijkheden 

 Assisteert bij de inkoop van goederen; 

 Ontvangt ingekochte goederen; 

 Verpakt opgevraagde goederen en materialen en voorziet van way bill list; 

 Verstrekt goederen en materialen; 

 Assisteert bij het in– en uitladen van goederen in, resp. uit de voertuigen; 

 Houdt het magazijn schoon; 

 Assisteert bij het voeren van de voorraadadministratie; 

 Verricht alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden. 

Vereisten 

Specifieke competenties 

 Affiniteit met de doelstellingen  

      en de doelgroep van MZ 

 Goede fysieke conditie voor til 

werkzaamheden 

 Kennis van administratieve       

procedures 

 Zelfstandig 

 Kwaliteitsgericht 

 Integer 

 Resultaatgericht 

 Verantwoordelijk 

 Nauwkeurig 

 Aandacht voor details 

 Flexibel  

 

Opleiding & ervaring 

 Middelbaar niveau; bij voorkeur 

een opleiding in de richting van 
magazijnmeester 

 Minimaal 6 maanden ervaring in 

soortgelijke functie 

Wij bieden: 

 Een dynamische werkomgeving 

 Een stimulerende werkkring 

 Marktconforme waarderingen 

Overige informatie: 

Voor verdere informatie over de func-
tie kunt u contact opnemen met de 
afdeling HRM op het nummer 499466    
toestel 230/231/232. Uw sollicitatie-         
brief met uw CV kunt u uiterlijk          
4 januari 2021 richten tot              
dhr. H. Jintie MSc., directeur van MZ 

aan de Zonnebloemstraat # 45-47,         
Paramaribo of per mail op 
hrm@medischezending.sr 

 

 


