Wil jij iets “meemaken”?

Logistiek
Assistent (M/V)
Referentie VL-1807

Bij VERSELE-LAGA kijken we vooruit en zijn we vastberaden onze merkpositie
op de internationale markt van voeders en verzorgingsproducten voor huisen prestatiedieren te versterken. Een uitdaging die we vol passie en
vertrouwen aangaan met verschillende gamma’s in verschillende landen.
Onze medewerkers zijn daarbij met hun “can-do, will-do and do”-mentaliteit
onze absolute troef. Het zijn flexibele, gedreven doorzetters die graag de
bedrijfsdoelstellingen en daarmee ook hun eigen ambities waarmaken. Ook
onze stafafdelingen, die mee de context creëren om mooie resultaten neer
te zetten, denken graag collegiaal mee en geven de nodige ondersteuning.
Het zijn onmisbare schakels in ons bedrijf dat voor volle groei gaat. Momenteel
zijn wij op zoek naar een:

Logistiek assistent
Jouw functie:


















Inventaris
Controle en opvolging van (bijna) vervallen producten.
Stalen van producten nemen en doorgeven.
Controleren van locaties naar product en hoeveelheid.
De jaarlijkse inventaris mee helpen organiseren en uitvoeren.
Administratie
Het schrijven van werkinstructies voor verschillende taken.
Opvolgen van klachten en vragen i.v.m. de logistiek.
Verzendlijsten maken voor o.a. administratieve diensten.
Mede-aanspreekpunt zijn voor andere diensten i.v.m. logistiek
en stock.
WMS key-user
Opvolging van de WMS settings van stockage, producten, …
Analyse en rapportering
Meehelpen en meedenken om processen te verbeteren.
Op basis van informatie of voorstellen van teamleaders
meehelpen in de ondersteuning van de aanlevering van
informatie.
Voorgestelde projecten van de logistieke manager mee
helpen uitwerken en voorzien van de juiste informatie.

Jouw profiel:






Je hebt een hands-on mentaliteit.
Je hebt oog voor orde en netheid.
Je bent punctueel en correct.
Je hebt zin voor initiatief en kan zelfstandig werken.
Schoolverlaters zijn ook welkom.

Ons aanbod:





Interesse?

Een uitdagende en gevarieerde functie in een zeer snel
groeiend en dynamisch bedrijf, met een sterke en vlakke nononsense bedrijfscultuur.
Een competitief salaris volgens kennis en ervaring, aangevuld
met extralegale voordelen.
Een familiale bedrijfssfeer met groepsactiviteiten en
gezamenlijke deelname aan sport-events zoals de Versele-Laga
11 km, de Versele-Laga Classic, etc.

