Hamann International Logistics is een ambitieuze Belgische organisatie die wegvervoer-,
lucht- , zeevracht en logistieke activiteiten organiseert en uitvoert voor toonaangevende
internationale bedrijven uit verschillende sectoren. Met 170 enthousiaste en ervaren
medewerkers, een duidelijke visie en strategie & een sterke focus op klanten en
oplossingen slagen we erin te groeien en onze dienstverlening verder af te stemmen op de
wensen van onze klanten. Meer info vind je op onze website www.hamann.be.
Momenteel zijn we op zoek naar een (m/v):

Magazijnmedewerker

Functie
Binnen ons overslagmagazijn kom je terecht in een ervaren team dat instaat voor :








Het in ontvangst nemen van de binnenkomende goederen;
Plaatsen van goederen in de vakken mbv heftruck en transpallet;
Het scannen en etiketteren van de goederen;
Orderpicking van goederen;
Klaarmaken van verzendingen;
Laden en lossen van de vrachtwagens;
…

Je zorgt er dus voor dat de inkomende en uitgaande goederen op een snelle en correcte
manier beheerd worden, met oog voor kwaliteit en zorg voor het gebruikte materiaal. Naast
heftruckwerk zal je ook ingeschakeld worden bij andere taken (orderpicking, scanning,
laden en lossen, ...). Manueel werk schrikt jou dus zeker niet af.

Profiel








Je hebt ervaring in het besturen van een heftruck in een magazijn en je beschikt
over een attest.
Je bent een echte teamplayer met verantwoordelijkheidszin.
Je bent voorzichtig en je hecht veel belang aan de veiligheidsvoorschriften.
Je bent stipt en hebt zin voor veiligheid.
Je beheerst het Nederlands (verstaan/spreken/lezen) goed.
Je bent flexibel ingesteld, dit zowel naar taken als naar uren toe.
Je zal ook geregeld met een computer en/of scansysteem werken. Hiervoor is het
van groot belang dat je vlot met een computer overweg kan.

Aanbod
Hamann International Logistics biedt een uitdagende en cruciale functie in een dynamisch
en sterk groeiend logistiek bedrijf met duidelijke ambities. Je krijgt de ruimte en het
vertrouwen om deze functie zelfstandig op te nemen, je verder te ontplooien en in team
te werken. Je kan rekenen op een marktconform salarispakket met extra legale voordelen.

Tenslotte word je professioneel ondersteund door collega’s en de organisatiemiddelen die
toelaten op een aangename manier succesvol te worden/zijn.
De vlotte bereikbaarheid (gelegen aan afrit Wetteren - E40) van Hamann is een absolute
troef!
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