Gezocht: Senior Expeditie en Inkomende
Goederen
Ben je een harde werker die in staat is om collega’s te motiveren, coachen en
aan te sturen? Ben je een sterke coördinator en ben je stressbestendig? Lees
dan zeker verder want misschien is deze vacature iets voor jou!
Jouw opdracht
Binnen Beltaste Hamont NV zijn we momenteel op zoek naar een “Senior Expeditie en Inkomende
Goederen”. In deze rol sta je in voor het sturen en coördineren van de afdeling Expeditie teneinde een
efficiënte en correcte productie te behalen bij afwezigheid van het afdelingshoofd. Daarnaast werk je
actief mee opdat de klanten correct en spoedig aangeleverd kunnen worden. Je staat ook mee in voor
het ontvangen van grondstoffen voor de productie om op deze manier de productie te kunnen voorzien
van de grondstoffen die nodig zijn. Samen met de verantwoordelijke en de logistiek bediende ga je
meedenken of er nog verbeteringen mogelijk zijn binnen de afdeling. Tot slot ben je niet beroerd om
de handen uit te mouwen te steken en de collega's te helpen indien nodig.
Een greep uit het takenpakket:
Je zorgt voor een goede werking binnen de afdeling Expeditie
• Je zorgt ervoor dat de producten tijdig uit de productieruimte worden opgehaald;
• Je zorgt voor een optimale belading van de chockcellen en een juiste stapeling van paletten en
opslag in de vriezer;
• Je controleert aangekochte producten (op temperatuur gewicht en uitzicht) en bezorgt stalen
aan de Kwaliteitsdienst;
• Je beheerst, controleert en optimaliseert het PC-systeem;
• Je zorgt voor een juiste assemblage van de bestellingen door orderpickers;
• Je ziet erop toe dat vrachtwagen correct geladen worden.
Je zorgt voor een goede werking binnen de afdeling Inkomende Goederen
• Je voert dagelijkse controles uit bij de geleverde goederen (kwaliteit, kwantiteit,
temperatuur…) en meldt eventuele afwijkingen aan de dienst kwaliteit;
• Je volgt de voorraden op en geeft tijdig en correct bestellingen door aan de Productie Planner;
• Je wikkelt paletten in en zorgt ervoor dat gewikkelde paletten en lege paletten correct worden
geplaatst op het juiste moment en zorgt tevens voor een correcte inboeking in het
softwaresysteem;
• Je staat in voor de controle van geleverde paletten aan de hand van de leverbon;
• Je staat in voor de opmaak van ontvangstbonnen en bezorgt deze aan de boekhouding.

Verder sta je in voor:
• Het produceren van diverse goederen op de meest efficiënte wijze volgens vastgestelde
specificaties (d.m.v. samenwerking en overleg met andere afdelingshoofden, kennisdeling…
dit om voortdurende optimalisatie te bekomen van de werkmethodes, kwaliteitssystemen en
productkwaliteit);
•

Het stapelen van producten volgens specificaties (het ophalen en wegzetten van paletten, het
administratief verwerken van producten en paletten en het uitvoeren van diverse controles
zoals temperatuur, gewicht…);

•

Het beheren van het magazijn in functie van een kostenefficiënt voorraadbeheer;

•

Het aansturen en coachen van de medewerkers binnen Expeditie en Inkomende Goederen;

•

Het continu bewaken van de veiligheid en hygiëne;

•

Het verzekeren van een correcte administratieve behandeling;

•

De garantie dat alle werkzaamheden ten allen tijde conform de kwaliteitsvoorschriften
verlopen.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•

Je hebt een diploma secundair onderwijs;
Je hebt ten minste 4 jaar ervaring in een gelijkaardige functie;
Je bezit een heftruckbewijs, bij voorkeur beschik je tevens over een reachtruckbewijs;
Je hebt een excellente kennis Nederlands en je kan je goed behelpen in het Engels;
Je bent goed in plannen en organiseren en gaat steeds zorgvuldig te werk;
Je hecht een groot belang aan teamwork en bent in staat om medewerkers te motiveren,
coachen en te sturen.

Aanbod
Als kwalitatieve topspeler bieden wij bij Beltaste jou een correct loonpakket en een boeiende job in
eigen streek. Je komt terecht in een bedrijf waar onze waarden: passie, respect, openheid en familie
centraal staan in alles wat we doen. Uiteraard zitten toffe collega’s en een fijne collegiale sfeer mee in
het pakket!

Interesse?
Lijkt deze positie binnen Beltaste je op het lijf geschreven? Laat ons dan snel iets weten en bezorg ons
jouw CV en motivatiebrief via: hr@beltaste.be.

