Vacature
Droessaert nv is een kmo in bakkerijproducten met ambitieuze vooruitzichten.
Om deze gezonde groei en onze dagelijkse werking te ondersteunen, zijn
we op zoek naar nieuwe collega’s (M/V):

HOOFDMAGAZIJNIER

Samen met je collega hoofdmagazijnier ben je verantwoordelijk voor de planning en organisatie
van alle magazijn- en transportactiviteiten van Droessaert nv. Je hebt hierbij een echte hands-on
mentaliteit.
Hoe ziet jouw job er uit?
•
•
•
•
•
•
•

Je coördineert en werkt mee aan alle activiteiten van het magazijn; onder meer ontvangst van
goederen en klaarzetten van bestellingen aan de hand van een reachtruck of elektrische transpallet.
Je zorgt dat de planningen van transport en magazijn optimaal verlopen. Je houdt hiermee
rekening met de wensen van de klant zonder het kostenplaatje uit het oog te verliezen.
Je ziet toe op de naleving van de Droessaert procedures.
Je laat regelmatig stocktellingen uitvoeren.
Je volgt de operationele kwaliteitsprocedures van het handboek autocontrole op en communiceert dit met je team.
Je stuurt de magazijniers aan, coacht en motiveert hen en voorziet de nodige opleidingen.
Je bent verantwoordelijk voor orde en veiligheid op de werkvloer.

Plaats in de organisatie
•
•
•

Je rapporteert aan de zaakvoerder.
Je werkt samen met je collega hoofdmagazijnier in een duo systeem.
Je geeft leiding aan de magazijniers.

Wat verwachten we van jou?
•
•
•
•
•
•

Je hebt leidinggevende vaardigheden (coachend leiderschap).
Je werkt zeer planmatig en kan goed organiseren, je bent uitermate flexibel.
Je denkt resultaat- en klantgericht.
Je communiceert duidelijk met de mensen in je team en met je collega.
Je hebt een reachtruck attest.
Je hebt kennis van WMS, CMR en verzendnota’s. Kennis van een Voice-systeem is een pluspunt.

Wat kan je van ons verwachten?
•
•
•
•
•

Een correcte verloning onder het systeem van kleine flexibiliteit.
Een contract van onbepaalde duur met voltijdse tewerkstelling.
Een gsm met abonnement.
Een toffe en afwisselende job in een mooie en moderne werkomgeving.
De kans om mee te werken aan de groei van het bedrijf.

