
 
 
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 225 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, in Wetteren, op zoek naar een  (m/v/x): 

Magazijnbediende 
(vroege / late shiften) 

 
 
Functie 

 
✓ Je onthaalt chauffeurs die goederen komen laden en lossen, aan het loket, waarbij je hen 

registreert en wegwijs maakt;  
✓ Je volgt samen met de verantwoordelijken in het magazijn de werkzaamheden en 

bewegingen in het magazijn op;  
✓ Ook stuur je de planning van de magazijnmedewerkers aan, in functie van prioriteiten in 

lossen of laden;  
✓ Je verwerkt alle documenten aangaande inkomende en uitgaande goederen voor chauffeurs 

(CMRs, douanedocumenten, zendnota’s, …);  
✓ Je staat in contact met de operationele afdelingen van Hamann om afwijkingen in goederen 

en planning op te volgen en te verwerken. 
 
 

Profiel  
 

✓ Je hebt reeds een solide ervaring opgedaan in een magazijnomgeving, bij voorkeur als 
magazijn- / loketbediende bij een logistieke dienstverlener. Hierdoor heb je kennis van de 
reglementeringen en vereisten die een magazijnomgeving kenmerken; 

✓ Je combineert nauwkeurig en gestructureerd werken met klant- en resultaatgerichtheid;  
✓ Je denkt / handelt probleemoplossend;  
✓ Communicatief ben je sterk in het Nederlands, Engels en Frans. Kennis van Duits is plus;  
✓ U hebt een actieve werkkennis van MS Word en MS Excel en je bent bereid je te verdiepen in 

onze bedrijfseigen administratieve procedures.  
 
 
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.  
 

http://www.hamann.be/


 
 
  
Solliciteren 

Hamann International Logistics nv 
T.a.v. Katrien Librecht 
Industriezone 1 – Vantegemstraat 3 
B - 9230 Wetteren 
E-mail: k.librecht@hamann.be 
Mob : 0496/ 29 40 45 
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