Magazijnmedewerker
VVSnv is een jong en dynamisch bedrijf in volle groei met een duidelijke koers van vernieuwing,
digitalisering en eigen ontwikkeling. Vanuit twee productgroepen – signalisatie en straatmeubilair –
zorgen wij voor een veilige en aangename leefomgeving voor iedereen.
Als je bij VVSnv komt werken, kom je terecht in onze VVS-familie: een hecht team van 40 VVS-FANS
die elke dag met de glimlach komen werken en waar iedereen elkaar kent!

Jouw grootste uitdaging? Het magazijn laten draaien als een goed geoliede machine!
Als magazijnmedewerker ben je samen met je magazijncollega’s verantwoordelijk voor de dagelijkse
organisatie van het magazijn. Jullie werken samen als één team en zorgen ervoor dat het magazijn als
een goed geoliede machine draait waarbij orde, netheid en veiligheid belangrijke maatstaven zijn.
Jouw takenpakket bestaat uit:
-

controle van inkomende leveringen;
transport regelen;
orderpicking, inpakken en klaarzetten van klantenorders;
laden en lossen van vrachtwagens;
voorraad- en locatiebeheer: tussentijdse stocktellingen, correcties boeken en
voorraadtekorten vroegtijdig opsporen;
administratieve verwerking van inkomende en uitgaande goederen in het ERP-systeem.

Jouw grootste troef: je houdt van orde & netheid en je werkt graag in een team!
-

Je bent sociaal, positief ingesteld en enthousiast.
Je hecht veel belang aan orde, netheid en veiligheid.
Je kan werken met logistieke systemen zoals een ERP-systeem en Excel. Of je bent bereid dit
te leren.
Je werkt graag in een team.
Je spreekt vlot Nederlands.
Je hebt al een eerste ervaring opgedaan in magazijnbeheer. Ervaring in bediening van
hijstoestellen is een plusplunt.
Geen specifieke opleidingsvereisten, jouw motivatie is belangrijker.

Wat mag je verwachten van deze sterk groeiende KMO?
-

werken in een bedrijf met een familiale werksfeer waar iedereen elkaar kent
een uitdagende job waar ondernemerszin en initiatief gestimuleerd worden
coaching naar de beste versie van jezelf door interne begeleiding en opleidingen
werkplezier: ons eigen feestcomité “Team Happiness” zorgt voor leuke teamactiviteiten en
themadagen gedurende het jaar
eten à volonté: elke week vers fruit (in de winter ook verse soep), af en toe een collega die
zijn/haar kookkunsten toont, 1x per maand vettige vrijdag,…
een contract van onbepaalde duur – voltijds
32 verlofdagen (20 vakantiedagen aangevuld met 12 compensatiedagen)
verloning op basis van kennis en motivatie

Wil jij jouw talenten bij ons verder ontwikkelen?
En wil je deel uitmaken van een tof & bruisend team van 40 VVS-FANS?
Stuur dan nu je CV naar sara@vvsnv.be!

