Are you the rock we're looking for?
Logistiek medewerker
Elke dag gaan wij bij Rock Recruitment op zoek naar de juiste kandidaat voor onze klanten. Dat doen we sinds 2018. Vorig jaar
haalden we daarbij een succesratio van maar liefst 83%, een buitengewoon resultaat voor onze sector. Dat dat niet onopgemerkt
blijft, merken we aan het groeiende aantal klanten waarvoor we blijvend rekruteren. We gaan voor onze klanten steevast op zoek
naar de perfect match. Of om het met onze slogan te zeggen: We dig deep to unearth the best talent!

DE JOB
•

Beheren van het magazijn en de stock zodat alles beschikbaar is voor onze techniekers en klanten;

•

Bestellingen plaatsen om de voorraad op peil te houden, contact houden met leveranciers i.v.m. geplande leveringen;

•

In ontvangst nemen, controleren en opslaan van binnenkomende goederen;

•

Opnemen van orders na contact met de klant, die orders verwerken, klaarzetten voor verzending en de verzending
organiseren;

•

Opslaan en verplaatsen van goederen (met heftruck) om het magazijn perfect georganiseerd te houden;

•

Opmaken en opvolgen van facturen;

•

Up-to-date houden van het voorraadbeheersysteem;

•

Bijhouden van productinformatie en collega’s verder helpen bij vragen hierover;

•

Zorgen voor orde en netheid op de werkvloer.

WIE WIJ ZOEKEN
•

Behaalde een bachelor diploma (of gelijkwaardig door ervaring) en heeft ervaring in een gelijkaardige functie;

•

Heeft een heel goede kennis Nederlands en Frans om via mail en telefoon te communiceren met collega’s, klanten en
leveranciers;

•

Kan vlot overweg met de computer (Word, Excel, Outlook), is een geboren organisator en heeft zin voor orde en netheid;

•

Heeft technisch inzicht en heeft een attest om met de heftruck te rijden (of is bereid om dit te behalen).

WAT WIJ BIEDEN
•

Een klein maar fijn (en groeiend) team met een vlakke structuur waar iedereen elkaar kent;

•

Een aantrekkelijk loonpakket, afgestemd op jouw kennis en vaardigheden(inclusief laptop, maaltijdcheques, eco-cheques en
groepsverzekering);

•

Open bedrijfscultuur waar vertrouwen en respect centraal staan;

•

Gevarieerde job met ruimte voor initiatief en ontplooiingsmogelijkheden.

WIE WIJ ZIJN
Onze klant is de specialist bij uitstek in poederlakinstallaties- en apparatuur.
Iedere installatie wordt volledig aangepast aan het producti van de klant, op die manier zijn hun klanten verzekerd van een perfect
eindproduct en een optimale efficëntie.
Daarnaast voorzien ze ook nog opleidingen om het gebruik van de machines te optimaliseren.

Do you feel like our ROCKER?
Heb je interesse in deze vacature? Solliciteer dan via
info@rockrecruitment.be
www.rockrecruitment.be
Rock Recruitment
Kantoren Hangar K
Nelson Mandelaplein 2
8500 Kortrijk

