VACATURE ORDERPICKER
Functiebeschrijving
Wij kijken uit naar de komst van een nieuwe collega die zorgt voor een gestructureerde flow bij het picken van
bestellingen. Je helpt bij het tijdig en correct voorbereiden van de producten, zodat onze chauffeurs zo vlot mogelijk
bestellingen kunnen leveren op een veilig manier, én met de bijhorende documenten.
Je voert de picking effectief en correct uit volgens de aangeleverde picklijsten / wegzetlijsten en de opgelegde targets. Je
pickt handmatig of met de heftruck. Daarbij volg je ook punctueel alles op in ons systeem. Je zorgt evengoed voor een
afdoende en propere verpakking van de gepickte goederen per klant.
Vanuit de bufferlocacties vul je de vaste stockplaatsen aan.
Je meldt opmerkingen en problemen in het magazijn aan de Teamleader Logistiek.
Je werkt steeds op de meest veilige manier om jezelf, jouw collega’s en de goederen optimaal te beschermen.
Orde vind je persoonlijk ook belangrijk en je draagt daarom actief bij tot de algemene netheid van de magazijnen,
rekening houdende met de verschillende afvalstromen.
Je rapporteert aan de Teamleader Logistiek.

Profiel

Aanbod

Je hebt bij voorkeur een eerste ervaring als orderpicker.
en je kan een attest heftruck + reachtruck voorleggen.

Werkplezier van maandag tem donderdag van 8u-16u30;
vrijdag van 8u-15u30. Je bent vrij in het weekend.
Je maakt deel uit van een enthousiast en gemotiveerd
team dat streeft naar een premium leveringservice.

Je kan zelfstandig werken en bent vooral proactief. Je
neemt initiatief, bent communicatief.
Je bent gedreven, enthousiast, vooruitziend en houdt van
een probleemoplossende aanpak.
In kader van de continuïteit ben je back-up voor onze
magazijnier.

Contract van onbepaalde duur en een marktconform
salaris. Onmiddellijke indiensttreding.
Je werkt vanuit onze magazijn in Aalst, Pierre Corneliskaai.

Interesse?
Zoek je een persoonlijke en gedreven omgeving en vind je
het een uitdaging om deze functie verder vorm te geven?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Solliciteren met cv t.a.v. Stijn Sterck,
naar stijnsterck@stercknv.be.
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Jij legt de lat hoog op vlak van klant- en servicegerichtheid.
Er gaat niks boven een tevreden klant, maar ook
hecht je belang aan een toffe samenwerking tussen
collega’s. ‘Nauwkeurig’, ‘zorgzaam’ en ‘teamplayer’ zijn
eigenschappen die jou typeren.

