AUTOBEDRIJF DECLEIR gaat in
samenwerking met HR MENTOR op zoek
naar een MAGAZIJNIER, vast contract

Bedrijf
Heb je passie voor auto’s? Ben je sterk in administratie en organisatie? Werk je graag samen
in een dynamisch team ? Dan is deze job misschien iets voor jou.
Autobedrijf Decleir in Torhout gaat in samenwerking met HR MENTOR op zoek naar een
MAGAZIJNIER voor vaste aanwerving.
Autobedrijf Decleir is actief in de verkoop en onderhoud van Renault wagens. Zij zijn een
sterk familiaal bedrijf dat reeds lange tijd actief is in de regio. Het team is dynamisch en
stabiel. Naar aanleiding van de uitbreiding van de activiteiten gaan we op zoek naar een
Magazijnier.
Functie
Als Magazijnier werk je samen met de huidige magazijnier en hulpmagazijnier.
Je staat in voor de organisatie van het magazijn. Je werkt samen met het team een stevige
organisatie en structuur uit .
Je zorgt ervoor dat alle materialen dagelijks klaar liggen voor de medewerkers van het
atelier.
Je bestelt en neemt goederen in ontvangst. Je brengt deze aan op de juiste locaties en houdt
een nauwgezette administratie hiervan bij.
Je werkt in een dagsysteem .
In drukke momenten spring je bij aan de receptie en ontvang je vlot de klanten. In een
beurtrolsysteem ben je bereid op zaterdagvoormiddag te werken. Je compenseert dit op een
andere dag.

Uw profiel
Je hebt bij voorkeur een bachelor diploma Autotechnieken of kan relevante ervaring
voorleggen. Ook pas afgestudeerde kandidaten komen in aanmerking.
Je hecht veel belang aan kwaliteit en aan klantenservice. Je bent sterk in organisatie en
administratie. Je kan vlot samenwerken met verschillende mensen. Je bent bereid ook bij te
springen bij andere activiteiten in drukke momenten. Je bent flexibel.
Wij bieden
Autobedrijf Decleir is een stabiele , gerenommeerde werkgever in de streek van Torhout.
Je komt terecht in een familiale omgeving waar kwaliteit en service belangrijk zijn.
Je werkt nauw samen met het ganse team van medewerkers en zaakvoerders. Je wordt
degelijk opgeleid en begeleid in je nieuwe werksituatie.
Je bekomt een marktconform loon met extra legale voordelen. Je werkt in een 40 uren
stelsel met extra verlofdagen.
Verlof wordt in overleg met de collega’s gepland.
Uurregeling kan besproken worden.
Je bekomt meteen een vast contract bij Autobedrijf Decleir.
Contact
Heb je interesse in deze mooie vacature? Neem gerust vrijblijvend contact op met HR
MENTOR op het nummer 050/70.42.65 of via info@mentor-hr.be
Je kan ons ook bereiken buiten de kantooruren.
Je kandidatuur wordt snel en discreet behandeld. Deze vacature wordt exclusief door HR
MENTOR begeleid.

