LOGISTIEK SUPERVISOR
(ANTWERPEN & OOSTKAMP)

Badkamerspecialist X2O is op zoek naar pittige nieuwe collega’s...
Serieuze uitdagingen aangaan met plezier. Samenwerken met collega’s en leren van iedereen. Waardevolle
kansen krijgen om jezelf verder te ontplooien. Kies voor een carrière bij X2O, een snelle groeier en marktleider
in de Belgische particuliere badkamermarkt. Maak badkamerdromen waar. En timmer zo aan je eigen succesverhaal.

JOUW FUNCTIE
Je bent een belangrijke schakel in het uitbestede magazijn in Antwerpen. Elke morgen hou je een oog in het
zeil bij het goederentransport. Je controleert of alles in goede banen geleid wordt en zoekt mee naar oplossingen. U volgt de retourstroom op en helpt controles uit te voeren op inkomende/vertrekkende goederen.
Daarna rij je naar het hoofdkantoor in Oostkamp waar je vragen van klanten/chauffeurs zowel telefonisch als
via email oplost.

JOUW PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je kan werken van maandag tot vrijdag van 6u-15u
Logistieke kennis is vereist
Je bent analytisch ingesteld
Je bent in staat zelfstandig initiatief te nemen en hebt een probleemoplossende houding
Je hebt een hoger denkniveau
Je hebt zeer goede communicatieve vaardigheden
Je weet van aanpakken
Je bent bereid je dagelijks te verplaatsen tussen Antwerpen en Oostkamp
Je communiceert goed in het Nederlands

ONS AANBOD
•
•
•
•

Een aangename werkomgeving waar je omringd wordt door enthousiaste en gemotiveerde collega’s
We investeren intensief in relevante opleidingen voor al onze medewerkers via onze X2O Sales Academy
Bij X2O behoort doorgroeien tot de mogelijkheden
Een competitief en meer dan marktconform salaris aangevuld met extralegale voordelen en een bedrijfswagen

No-nonsense, dat is X2O op en top. What you see is what you get. Geen hiërarchische wirwar, maar rechtstreekse communicatielijnen. We vormen een hecht team, waar betrokkenheid en eerlijkheid centraal staan.
Kortom, X2O voelt goed!

ZIN OM BIJ ONS AAN DE SLAG TE GAAN?
Stuur je CV en motivatie naar hr@x2o.be ter attentie van Jessica Gaudesaboos of neem telefonisch contact op
het nummer 050/32 82 59. Je reactie wordt snel en confidentieel behandeld.

MEER WETEN WAAROM JE BIJ X2O MOET KOMEN WERKEN?
Surf naar www.werkenbijx2o.be en ontdek er alles over.

WWW.WERKENBIJX2O.BE

