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Bouw jij mee
aan onze toekomst?

MAGAZIJN MEDEWERKER (fulltime)

Je taken en verantwoordelijkheden 
 

Als aanspreekpunt voor onze leveranciers, fabrikanten en transporteurs kan je terugvallen op een goeie technische achtergrond. Bij 
voorkeur heb je ervaring in een gelijkaardige functie. 

De receptie wordt jouw vaste stek want alle binnenkomende goederen passeren daar via jou. Na een controle registreer je de goederen 
in het ERP-pakket. Je behoudt steeds het overzicht van de stockaantallen, in-, uit- en overboekingen. 

Je kent de weg in ons magazijn uit je broekzak.  Als magazijn medewerker binnen ons bedrijf dien je ervoor te zorgen dat het juiste 
product tijdig bij de juiste klant terecht komt. Je stemt daarom orderpicking en transport perfect op elkaar af en maakt het pakket klaar 
voor verzending.

Je volgt alle resources op in kader van uitleningen, onderhoud, keuringen, herstellingskosten.
Het is vanzelfsprekend dat alle taken zorgvuldig, tijdig en efficiënt worden opgevolgd.

De Pikke Industrie focust op dienstverlening 
aan zijn klanten in Bouw en Industrie.
De Pikke wil een absolute meerwaarde 
bieden in service en kwaliteit.

Dankzij een zeer uitgebreid aanbod kan de 
professionele vakman bij ons terecht voor 
advies en de juiste tools.

Jouw profiel
• Communicatieve vaardigheden
• Ordelijk en accuraat
• Zelfzeker en zelfstandig werken
• Denkt en handelt proactief, dienst overschrijdend en kostenbewust, zowel op korte als lange termijn
• Basiskennis ERP-softwaretool en Microsoft Office
• Goede kennis Nederlands (spreken en schrijven)
• Flexibel naar werktijden toe
• Rijbewijs B en/of C is een pluspunt 

Wij bieden 
Wij bieden een afwisselende voltijdse job met ruimte voor initiatief én ontwikkelingsmogelijkheden.
De Pikke is een stabiel familiebedrijf met aangename collega’s.
Motiverende verloning volgens inzet en capaciteiten.
Contract van onbepaalde duur. Onmiddellijke indiensttreding.

Solliciteren
Kom jij graag ons team versterken? Bezorg ons je cv via mail: info@depikke.be.


