
 
 
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 186 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 wij op zoek naar een (m/v): 

Heftruckbestuurder  
(vaste nacht) 

 
Functie 
Binnen ons overslagmagazijn kom je terecht in een team dat instaat voor het verplaatsen, stapelen, 
ontstapelen, het laden en lossen van goederen met behulp van een heftruck. 
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. 
  
 
Profiel 

➢ je hebt ervaring in het besturen van een heftruck in een magazijn en je beschikt over een 
attest Heftruckbestuurder;  

➢ je houdt van repetitief werk en kan snel en nauwkeurig werken;  
➢ je volgt de werkinstructies en de bestaande procedures strikt op;  
➢ je bent een echte teamplayer met verantwoordelijkheidszin;  
➢ je bent voorzichtig en je hecht veel belang aan de veiligheidsvoorschriften;  
➢ je bent stipt, hebt zin voor veiligheid en bent flexibel ingesteld;  
➢ je beheerst (verstaan/spreken/lezen) het Nederlands goed.  
➢ Je woont bij voorkeur in de regio van Wetteren. 

 
Aanbod 
 
Hamann International Logistics biedt een cruciale functie in een dynamisch en sterk groeiend logistiek 
bedrijf met duidelijke ambities. Je krijgt het vertrouwen om deze functie zelfstandig op te nemen. Je 
kan rekenen op een degelijk loon met extra legale voordelen.  
De vlotte bereikbaarheid (gelegen aan afrit Wetteren - E40) van Hamann is een absolute 
troef!  
 
 
Solliciteren  
Hamann International Logistics nv  
T.a.v. Tim Lammertyn  
Industriezone 1 – Vantegemstraat 3 
B - 9230 Wetteren 
E-mail: t.lammertyn@hamann.be  
Tel : 09/ 296 77 32 
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