Word jij het nieuwe gezicht van Sligro-ISPC Belgium?
Sligro Food Group Belgium schiet uit de startblokken. En dat opent heel wat nieuwe mogelijkheden.
Voor de Belgische horeca en foodservicemarkt , maar ook voor jouw carrière. Want we kijken vol
vertrouwen vooruit, gedreven door ruime expertise, een sterk netwerk en vooral veel passie.
Vandaag bestaat onze groep uit bedrijven die toonaangevend zijn in de foodservicemarkt. Zo richt
JAVA Foodservice zich op de institutionele markt, bedrijfscatering en hotelketens. ISPC is dan weer
dé totaalspecialist in kwalitatieve food & non foodproducten voor de horecaprofessional. Die
activiteiten zullen we verder ontplooien onder de naam Sligro-ISPC Belgium, onder meer door het
openen van nieuwe vestigingen en groothandels.
Zin om mee te schrijven aan ons verhaal? Mis de kans niet om er vanaf het begin bij te zijn!
Voor onze groothandel in Gent zijn we op zoek naar een (m/v)

Teamleader Orderpicking / Transport (2x)
Functie
• Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het beleveringsproces
(verzameling, facturatie en belevering van alle goederen).
• Je bent verantwoordelijk voor het opmaken van de dagelijkse routeplanning.
• Je hebt telefonisch contact met klanten waarbij je klachten gaat behandelen en oplossen.
• Je staat in nauw contact met de besteldienst en de verschillende interne afdelingen en zorgt
voor een goede afhandeling.
• Je staat in voor het uitzicht, de netheid en de toepassing van de HACCP- en ISO
reglementeringen en ziet toe op het naleven van de opgestelde procedures en
veiligheidsvoorschriften.
• Je onderneemt acties om continu te verbeteren.
• Je geeft leiding aan een team van circa 10 chauffeurs en orderpickers met het oog op
het maximaliseren van de motivatie en rendement van je team.
• Je rapporteert aan de Delivery Manager van Sligro-ISPC Gent.
Profiel
• Je beschikt over een bachelor werk- en denkniveau en kan een eerste relevante werkervaring
aantonen.
• Je bent stressbestendig, flexibel en hebt een ‘problem solving’ mentaliteit.
• Je bent een geboren leider en door je positieve uitstraling motiveer je je team.
• Je werkt in een vast uurrooster ( van 04u tot 13 u of van 22u tot 06u)
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
• Je hebt zin voor initiatief en beschikt over een hands-on mentaliteit
• Ervaring in logistiek is een pluspunt.

• Je bent communicatief (NL/FR)
Aanbod
• Een veelzijdige, uitdagende job in een dynamische organisatie.
• Een prettige werkomgeving met korte communicatielijnen, waar ruimte is voor eigen
inbreng, initiatief en persoonlijke ontwikkeling.
• Je kan rekenen op een aantrekkelijk salaris in verhouding tot je ervaring en capaciteiten,
inclusief een ruim pakket extralegale voordelen.
Interesse?
De wervings- en selectieprocedure verloopt via de personeelsafdeling van Sligro Food Group
Belgium. Mail je motivatiebrief en cv naar ingrid.hendrickx@sligrofoodgroup.be. Vermeld duidelijk
voor welke functie je solliciteert. Meer weten over ons en onze bedrijfssites ? Neem een kijkje op
https://www.sligrofoodgroup.be/

