VACATURE
op 07/02/2017

Logistiek verantwoordelijke
We zijn op zoek naar een LOGISTIEK VERANTWOORDELIJKE (m/v)
Als Logisitiek Verantwoordelijke heeft u de eindverantwoordelijkheid
over het volledige logistieke proces en het magazijnbeheer van
Ecomar N.V. U leidt een team van 3 logistieke medewerkers en
rapporteert rechtstreeks aan de CEO.

Functiebeschrijving:
Als hoofd van de logistiek kunnen uw dagelijkse taken omschreven
worden als volgt :
•

Orderprocessing organiseren.

• Voorraadbeheer
• Organiseren

optimaliseren.

van intern en extern transport.

• Optimalisatie

van magazijnbeheer.

• Werkzaamheden
• Zorgsystemen
• Kwaliteit

van logistieke medewerkers coördineren.

controleren en uitbreiden.

van de logistieke trajectonderdelen bewaken.

www.ecomar.be

ecomar.eu/shop

over ecomar n.V.
ECOMAR N.V. een bedrijf met aan de basis een uitgebreide
ervaring aan Nationale & Internationale Operations Audit,
Greenfield Marketing en Board Assistance.
Opgericht sedert 1991 was ECOMAR N.V. de initiator
en uitvoerder van zowel overheids-, industriële- als
handelsprojecten.
ECOMAR N.V. specialiseert zich sedert een 15-tal jaren in de
marketing en distributie van MEDICAL DEVICES voor diverse
bekende Laboratoria in Europa.
Handelsmerken als RHINICUR®, EMSER® en NASANITA®.
behoren tot haar portefeuille voor BELUX, de magreb landen:
Marokko, Algerije, Tunesië en ook Libanon.
Vanwege haar logistiek vermogen om geconditioneerd en
genormeerd te werken is zij tevens de Logistieke Partner
voor de merken Arkana, Histomer en Make Up For Ever
(LVMH groep). Ze staat bekend voor haar moderne
beheersmethodes voor MEDICAL DEVICES.
ECOMAR N.V. heeft haar kantoren en logistiek centrum te
Ghislenghien – Chemin du Fundus 10.

PROFIEL:
•U

heeft een goed gesproken en geschreven kennis van het Nederlands, Frans & Engels.

•U

heeft een Bachelor diploma van een logistieke opleiding.

• Heeft

u niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan komt u ook in aanmerking voor deze job.

•U

heeft goede communicatieve vaardigheden.

•U

kan klantgericht handelen.

•U

kan goed multitasken.

•U

heeft een hoge mate van zorgvuldigheid en nauwkeurigheid.

aanbod:
• Een familiale werkomgeving met aangename collega’s.
• Een zeer uitdagende job waarin je je volledig kan ontplooien en waar je je eigen stempel zal kunnen drukken en deel
zal kunnen uitmaken van een bedrijf in volle expansie.
• Een competitief salarispakket met marktconforme voordelen van alle aard.
• Een deeltijds contract (20 uur per week) van onbepaalde duur.

Plaats van tewerkstelling:
ECOMAR N.V. - Chemin du Fundus 10, 7822 Ghislenghien.

CV en motivatiebrief door te sturen naar Dries Welsch :
4ECOMAR N.V. Dries Welsch (ceo)
4Per e-mail : dries.welsch@ecomar.be 4Telefonisch : 0486/96.69.21

