BVBA Bourdeaud’hui is op zoek naar een gemotiveerd en enthousiast medewerker die als
MAGAZIJNVERANTWOORDELIJKE ons team wil komen versterken.
Als magazijnverantwoordelijke sta je in voor het efficiënt beheren van onze magazijnen.
Hierbij behoort het controleren van in- en uitstroom van goederen en voorraad. Je staat in
voor de inventarisatie en voorraadbeheer in het ERP-programma en plaatst tijdig
bestellingen. Je coördineert de verwerking en administratie van binnenkomende en
buitengaande producten. Je hebt als taak om het magazijn te analyseren, te organiseren en
taken te delegeren. Daarnaast beheer je het onderhoud van machines, frezen en
toebehoren. Je communiceert op een vlotte en duidelijke manier met jouw collega’s en zorgt
voor een correcte doorstroming van informatie. Bovendien sta je in voor het organiseren en
net houden van het magazijn in lijn met de bedrijfsnormen en de veiligheidsvereisten.
Kortom, je coördineert alle magazijn werkzaamheden en zorgt steeds voor een vlotte
goederendoorstroom met het oog op het optimaliseren van de magazijnwerking.
Profiel
- Je bent stipt en punctueel
- Je werkt ordelijk en planmatig
- Je hebt organisatorisch inzicht
- Je werkt probleemoplossend
- Je hebt een hands-on mentaliteit en je bent pro-actief ingesteld
- Je bent kwaliteitsbewust en hebt verantwoordelijkheidszin
- Je bent een teamplayer
- Je bent in het bezit van rijbewijs BE
- Materialenkennis specifiek voor de houtsector is een must
- Je bent stressbestendig
Ons aanbod
Wij bieden je een allroundjob aan in een jong en dynamisch bedrijf. Het team waarin je
terecht komt bestaat uit jonge gemotiveerde mensen die elk hun eigen
verantwoordelijkheden hebben. We staan open voor zelfstandig werken met een eigen visie
en eigen inbreng. Communicatie en open staan voor nieuwigheden vinden we heel
belangrijk opdat we ons bedrijf verder kunnen laten groeien. Wij investeren graag in
gemotiveerde mensen die mee zorgen voor het succes van de onderneming en die kiezen
voor een lange-termijn-samenwerking.
Contact:

Van der Linden Steffi
0497/640133
steffi.vanderlinden@jostnv.be

Graag tot binnenkort,
Met vriendelijke groet.
Bourdeaud'hui BVBA
Astridlaan 181 b2
9500 Geraardsbergen

Tel: 054/433 533
Fax: 054/433 534
Bourdeaudhui@jostnv.be

BTW BE 0439.538.375
KBC 444-8615011-41

