
Magazijnier / Orderpicker
IMPRESSA in HERENTALS

 Online sinds 12 mei 2022 - Vaste Job

 Bewaar

Functieomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor ALLE inkomende en uitgaande goederenstromen bij drukservice Impressa.

Je onderhoudt hiervoor de nodige contacten met sales, planning, werk3den, orderbegeleiders, productiechefs en
logistieke medewerkers

Dit omvat onder meer een controle op inkomende goederen op gebied van kwaliteit, kwantiteit, levertermijn, etc. Wat
de kwaliteit van inkomende goederen betreft, zorg je voor een gedegen terugkoppeling naar de
productieverantwoordelijke indien nodig

Uitgaande goederenstromen worden door u geoptimaliseerd. Hiervoor hou je continu de vinger aan de pols in
productie. Naast een kostenbewuste transport-boekingzorg je onder meer ook voor een e�ciënte organisatie van de
magazijnplaatsen en een doordachte interne goederenstroom

Naast externe transportwerking beheer je ook de interne transportservice. Flexibiliteit en klantentevredenheid zijn
essentieel

Je bent verantwoordelijk voor de stockniveaus van voorgedrukte orders. Je onderhoud de stocklijsten en corrigeerd deze
indien nodig.

Je centraliseert aankopen van transport, randgoederen en basisgrondstoffen. Dit steeds in een consensus tussen
enerzijds de wensen van de klanten en anderzijds een e�ciënte productie met evenwichtige voorraden. Je treedt
coördinerend op bij de organisatie en administratie van ALLE aankopen/bestellingen voor prepress, drukkerij, afwerking,
administratie en transport

Je vertegenwoordigt Drukservice Impressa in commerciële gesprekken met leveranciers in samenspraak met de COO en
zorgt steeds voor duidelijke afspraken mbt technische specificaties en kostprijzen.

Je boekt externe transporten en organiseert interne logistieke bewegingen binnen het kader van het vooropgestelde
productieplan en stuurt bij waar nodig.

Profiel
De heftruck besturen en bedienen 
Een transpallet besturen 
Een elektrische palletwagen besturen 
Softwareprogramma's voor stockbeheer gebruiken 
Verschillende opslagmethodes gebruiken 
Gebruik van rekken, paletten, containers, ... 
De voorraad controleren en beheren 
Stockbeheer 
Goederen in ontvangst nemen, administratie, goederen uitgeven 
Goederen inventariseren 
Kennis levering en verzending van goederen (bv just in time) 
Verpakkingstechnieken toepassen 



Schriftelijke rapporten en verslagen opstellen 
Mondeling communiceren over het werk in het Nederlands 
Omgaan met gevaarlijke goederen

 
Pluspunt: attest van heftruckchauffeur

Jobgerelateerde competenties
Goederen in opslagzones plaatsen

De werkzone reinigen en opruimen (materieel, hulpstukken, ...)

Producten volgens kenmerken, bestellingen en wijze van transport verpakken

Voorraden opvolgen 
De ontvangst van de producten controleren

Opvolggegevens van orders registreren 
Een lijst van de beschadigde producten en van defect materiaal opmaken

Goederen en producten ontvangen 
De levering controleren

Verpakken en eenvoudige assemblages uitvoeren 
Beschadigde producten opnieuw conform maken, ...

Goederen naar de verzend-, opslag- of productiezone brengen

Picken volgens de instructies van de ordervoorbereiding 
De pakketten, partijen, ... samenstellen

Persoonsgebonden competenties
Plannen en organiseren

Communiceren

Verantwoordelijkheid

Resultaatgerichtheid

Zelfstandigheid

Samenwerken

Flexibiliteit

Klantgerichtheid

Aanbod
Een stabiele job met veel zelfstandigheid, binnen een dynamisch groeiend bedrijf.

Plaats tewerkstelling
Greesstraat 13 2200 HERENTALS 
Toon op kaart ()

Vereiste studies



3de of 4de graad beroepssecundair onderwijs (BSO3 of BSO4)

3de graad technisch secundair onderwijs (TSO3)

gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring

Minstens 2 jaar ervaring

Attesten

Attest van heftruckbestuurder

Talenkennis

Nederlands (zeer goed)

Rijbewijs

B

Contract

Vaste Job

Contract van onbepaalde duur

Voltijds

Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?

Solliciteren met CV 
Motivatiebrief toevoegen 
Sollicitaties tot en met 31 augustus 2022 

Via e-mail: md@ggb.be (mailto:md@ggb.be)
Contact: Mevr. marleen devue
 

VDAB-vacaturenummer: 64552650

Online sinds: 2022-05-12

Deze functie staat open voor iedereen.

Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken
vacatures.

Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB. ()

mailto:md@ggb.be

