Aluvision nv is een snelgroeiende onderneming, gespecialiseerd in hoogwaardige aluminium
designprofielen en verlichting voor standenbouw, showrooms en displays. Ons team telt
ondertussen 70 enthousiaste medewerkers en samen staan we voor innovatie, kwaliteit en service.
De expertise van ons gedreven team zorgt voor topprestaties bij klanten wereldwijd.
Om onze sterke groei te ondersteunen, willen wij ons team uitbreiden met een:

LOGISTIEK PLANNER (M/V)

JE FUNCTIE:
• Je bent de centrale schakel voor al onze
import en export.
• Je bent verantwoordelijk voor de volledige
coördinatie en organisatie van logistieke
opdrachten.
• Je staat in voor de prijsaanvragen,
bestellingen en planning van het transport,
en dit wereldwijd.
• Je volgt transporten op in functie van
leveringstermijn en stuurt flexibel bij in het
kader van wijzigingen.
• Je maakt transportdossiers en vrachtdocumenten op en zorgt voor een correct
nazicht van transportfacturen.
• Je hebt dagelijks contact met de chauffeurs
en transporteurs.

JE PROFIEL:
• Je behaalde minimum een bachelordiploma
in een relevante richting.
• Je kan je vlot mondeling en schriftelijk
uitdrukken in N/E.
• Je hebt een analytisch denkvermogen en
beschikt over een hands-on mentaliteit.
• Je bent een proactieve en ondernemende
onderhandelaar.
• Je houdt vinger aan de pols ten opzichte
van deadlines en bent voldoende stressbestendig.
ONS AANBOD:
• Een uitdagende en vaste job in een sterk
groeiende, internationale omgeving.
• Een zeer gevarieerde job met ruime
verantwoordelijkheidszin.
• Een autonome functie met ruimte voor
initiatief en mogelijkheid tot het volgen van
opleidingen.
• Een passende verloning volgens kennis
en ervaring, aangevuld met extralegale
voordelen.

INTERESSE?
Wil je deel uitmaken van een winning team en van de boeiende wereld van designoplossingen?
Stuur dan vandaag nog je cv met motivatiebrief naar marie@aluvision.com. Meer info?
Bel naar +32 (0)478 13 30 02.
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