zoekt MAGAZIJNIER GROENZORG
Ben je op zoek naar een job als magazijnier waarin je je organisatorische en
technische talenten verder kan ontplooien?
Voor ons team in de groenzorg, actief in tuinonderhoud en –aanleg, zijn wij op zoek naar een enthousiaste en
gemotiveerde magazijnier.

Wie ben jij in ons team en wat doe je graag?
 Je staat in voor het voorraadbeheer van onze groenzorg: je plaatst bestellingen, je zorgt bij aankomst van
goederen voor een correcte en veilige opslag en beheert deze in het systeem. Ook zorg je voor de orde,
netheid en veiligheid in het magazijn.
 Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze leveranciers. Bij tekorten zorg je zelf voor een aanvulling van
onze voorraad en materialen. Je haalt bepaalde leveringen zelf op en volgt de leveringen op.
 Je zet dagelijks alles klaar van materialen voor onze ploegen.
 Bij opstart van een nieuwe medewerker zorg je dat hij in het bezit is van de juiste werkkledij en zorg je voor
een warm welkom.
 Samen met onze technische dienst heb je een coördinerende rol voor de herstellingen van machines en
gereedschap en de keuringen van onze voertuigen.
 Je springt waar nodig in bij transport van machines naar werven (wiellader en tractor)
 Kortom je bent dé schakel van ons ganse groenteam.
 Je weet je prioriteiten te stellen en drukte ervaar je niet als stress.
 Je hebt geen moeite met ad-hoc wijzigingen, maar denkt in oplossingen.
 Geen enkele dag is hetzelfde en dat vind je helemaal niet erg.
 Je bent een collega die goed in team werkt.
 Je kan al je kennis geduldig, duidelijk en helder uitleggen aan je collega’s,
 Je hebt een rijbewijs B, CE (code 95) of bereid dit te halen
 Attest van heftruck, wiellader, fytolicentie is een pluspunt.

Je diploma is voor ons niet van belang.
Je talenten en passies voor magazijn, techniek en organisatie wél.
Als je dus je expertise en goesting in organisatie in ons magazijn kan omzetten in een
veilig en gestructureerd magazijn, word jij misschien wel onze nieuwe collega!

Wat kan je van Lidwina als werkgever verwachten?





Een vaste job in loondienst,
Een werkgever waar mensen op de 1ste plaats staan,
Extra opleidingen die bijdragen tot jouw groei binnen Lidwina vzw,
Een loon aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 13de maand,
septemberpremie, extra verlofdagen, …)
 Een werkgever waar je THUISKOMT,

Wil je ook ‘thuiskomen’ bij ons?

 Kruip in je pen, stuur je motivatiebrief en cv op ter attentie van Els Van Zeir naar vacature@lidwina.eu.
 Meer informatie nodig? 014/34.73.97
 Bezoek onze website: https://lidwina.eu/green/

