Vacature
Logistiek-/ magazijnmedewerk(st)er met verantwoordelijkheidszin
Bedrijf:
Met meer dan 19 jaar ervaring zijn we gespecialiseerd in promotiemateriaal voor
indoor en outdoor toepassingen zoals tenten vlaggen en banners, maar ook materiaal
voor beurzen of showrooms zoals pop-up walls, roll ups en beurswanden.
We zijn een groeiende KMO, met een jong en gemotiveerd team van ongeveer 20
medewerkers, die durft te investeren in innovatie en moderne productieprocessen.
In onze sector behoren we tot de top spelers van de markt, tesamen met onze
zusterfirma Visix. Mede door ons groot machinepark van groot-formaat-printers zijn
we in staat om snel en efficiënt onze klanten in binnen- en buitenland te bedienen.

Verantwoordelijkheden en taken:
Uw job zal een afwisseling zijn van fysiek werk (+/- 80%) en bureau-werk (+/- 20%)


















Administratief verwerken van inkomende en uitgaande goederen in ERP
systeem
Interne logistiek van de goederen.
Klaarzetten van noodzakelijke hardware voor productie
Uitvoeren van repair(s)
Meewerken aan de opvolging van de stock
Deelname aan jaarlijkse stocktelling
Waken over de naleving van interne voorschriften m.b.t. veiligheid,
gezondheid en milieu
Waken over orde en netheid voor afdeling magazijn en showroom
Quality Controll: opzetten van afgewerkt materiaal ter controle (vóór afhaling
of uitlevering)
Orders picken en klaarzetten voor controle en afhaling/levering
Verpakking van goederen voor transport conform interne procedures
Labelling en controle van colli’s en paletten van inkomende goederen
Meewerken af en toe aan onderhoud gebouw en parking
Invoeren en regelen van uit te voeren transporten in database van transporteur
Opvolging van uitgeleverde transporten in database van transporteur
Onthaal van klanten die goederen komen ophalen
Onthaal van transporteurs die goederen komen ophalen of leveren
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Profiel:
Wij zoeken een enthousiaste, handige en nauwkeurige persoon die voltijds wil werken
en zich kan vinden in de waarden van onze Mission Statement.
Kennis van de gangbare software is vereist.
U spreekt en schrijft zeer vloeiend Nederlands. Daarenboven is een minimale kennis
aan Frans en/of Engels een belangrijk pluspunt.
Onze nieuwe collega kan alert handelen en hij/zij kan gefocust en punctueel werken.
Het nemen van eigen initiatief en verantwoordelijkheid is een meerwaarde.
U heeft tevens minimaal 3 jaren werkervaring en u bent in het bezit van een geldig
rijbewijs.
Fysiek werk mag u niet afschrikken.

Aanbod:
Een zeer afwisselende job in een dynamisch en ambitieus team van collega’s.
Wij verlonen competitief volgens ervaring.
Maaltijdcheques zijn steeds inbegrepen in uw loonpakket.
In ons Paritair Comité bent u ook gratis aangesloten bij de hospitalisatieverzekering
van de sector.
Interne of externe opleidingen worden regelmatig aangeboden.

Solliciteren:
Per e-mail naar Sandra van der Arend: sandra.vanderarend@krekels.net
Graag uw CV steeds toevoegen.
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