Magazijnier/verkoper.
Functieomschrijving.
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega voor onze 3 magazijnen in Deinze, Wevelgem en Maldegem.
In het hoofdmagazijn in Maldegem zal je instaan voor het beheren van de stock en het up-to-date houden van
de stocklijsten. De bestellingen klaar maken en leveren naar de klanten.
Daarnaast zal je ook instaan voor het open houden van de 3 magazijnen op vaste uren als verkoper met de
nadruk op klantenondersteuning. Daarbij is een goede kennis van de producten vereist. Die opleiding krijg je bij
ons.
Alle verkopen en stockveranderingen worden geregistreerd op de computer.
Bij rustige momenten steek je graag de handen uit de mouwen om het magazijn en het rollend materiaal
proper en op punt te houden.
Je werkt in de week van 8u-12u en van 13u tot 18u. Daarnaast werk je ook op zaterdagvoormiddag van 8u tot
12u. Je verplaatst je naar de magazijnen met een wagen die door ons ter beschikking wordt gesteld. Contract
voor bepaalde duur met optie op een vast contract.
Profiel.
•
•
•
•
•
•
•

je bent vriendelijk, vlot en enthousiast om klanten te bedienen
je bent een handige harry en hebt affiniteit met de producten die wij verkopen
je bent goed georganiseerd en hebt inzicht om de voorraad aan te vullen
ervaring in verkoop - magazijn is een pluspunt
je bent bereid om van maandag tem zaterdag middag te werken. Om de +/- 5 weken krijg je een vrije
zaterdag. De overuren kunnen opgenomen worden als extra verlofdagen.
je beschikt over een rijbewijs B
je woont bij voorkeur in een straal van 20 km rondom Aalter.

Jobgerelateerde competenties.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De producten (kunstgras) en artikels (lijmen e.d.) voorbereiden (etiketteren, tags plaatsen..)
Klanten bestellingen klaarmaken en leveren.
Betalingen ontvangen
Afdelingen en de voorraad ordenen en bevoorraden (bijbestellen, defecte producten uit de afdeling
nemen, ...)
Producten verkopen: Kunstgras, toebehoren e.d.
Goederen en producten ontvangen. Dit doe je met het nodige respect voor de materialen.
De levering controleren.
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen.
Bestellingen plaatsen
De klant verwelkomen
De wensen vaststellen en adviseren over de producten en diensten.
De klant informeren over de diensten bij verkoop (korting, levering).

Persoonsgebonden competenties.
•
•
•
•
•

Zin voor nauwkeurigheid hebben
Zelfstandig werken
Klantgerichtheid
Taal: Nederlands.
Ervaring: Verkoop of magazijnbeheer. Je kan goed overweg met een heftruck.

Aanbod.
Een zeer afwisselende job in een kleine groeiende onderneming. Veel vrijheid en ruimte voor eigen inbreng.
Firmawagen en goede verloning met maaltijdcheques.

Grondwerker/aanleg kunstgras.
Functieomschrijving.
Je staat in voor de voorbereidende grondwerken voor de aanleg van kunstgras. Je takenpakket bestaat oa uit
het machinaal uitgraven van de ondergrond. Aanleggen van de stabilisatielaag en het kunstgras.
Je maakt gebruik van handgereedschap en/of graafmachine bij het realiseren van de werf.
Contract voor bepaalde duur met optie op een vast contract.
Profiel.
•
•
•
•

Je werkt nauwkeurig en proper.
Zwaar fysiek werk schrikt jou niet af.
Bezit van rijbewijs BE is een vereiste!
Enige ervaring is een vereiste.

Jobgerelateerde competenties.
•
•
•
•
•
•
•

Uitzetten van een terrein. Werken met een lazer.
Bestrating plaatsen in verschillende materialen: Stabilisé, lava e.d.
De opslagzones voor werktuigen en bouwmaterialen inrichten.
Het terrein of de constructie opruimen, uitgraven of ophogen.
Het materieel en de uitrusting klaarmaken en de werkzone beveiligen.
De werf opruimen en schoonmaken (materiaal, werktuigen, ...)
Plaatsen van boordstenen.

Persoonsgebonden competenties.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regels en afspraken nakomen
Zelfstandig en klantgericht werken
Samenwerken als hecht maar klein team
Contactvaardig zijn
Netheid
Creatief denken (Inventiviteit)
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Taal: Nederlands (zeer goed)
Ervaring: TSO 3de graad Bouwtechnieken of gelijkwaardig door ervaring (min. 2 jaar).
Attesten: Certificaat basisveiligheid (VCA)

Aanbod.
Een zeer afwisselende job in een kleine groeiende onderneming. Goede verloning volgens competenties en
inzet.
Waar en hoe solliciteren?
Via email: jeroen@daeninck.com
Via telefoon: 0496 73 07 54.

