Ben jij ook geïnteresseerd in bouwmaterialen met een technisch kantje? Dan is Sidec iets voor
jou! Wij zijn een familiale KMO met 28 enthousiaste medewerkers, gesitueerd op het
industrieterrein ‘Berkebossen’ in Balen. Sidec is marktleider in de Benelux voor de productie van
gekleurd grind in de bouwsector en is ook zeer actief in de sportsector! Wij hebben grote dromen
om deze positie verder uit te breiden door productvernieuwing en internationale uitbreiding van
onze markt. Daarom zijn we op zoek naar:

TEAMVERANTWOORDELIJKE MAGAZIJN
WAT JE ECHT DOET?

Als teamverantwoordelijke magazijn ben je verantwoordelijk voor het correct aansturen en opvolgen
van het magazijn en de magazijniers. Je rapporteert rechtstreeks aan de logistieke manager. Jouw
takenpakket :
•

Je wil actief meewerken als magazijnverantwoordelijke

•

Je beschikt over inzicht op het logistieke proces en vindt het een uitdaging deze verder op
punt te stellen

•

Je coördineert en motiveert de magazijniers om alles efficiënt en tijdig klaar te krijgen

•

Je volgt de opgestelde planning nauwkeurig op en rapporteert dagelijks de stand van zaken

•

Je houdt van orde en netheid en werkt volgens de 5S-methode

•

Je denkt samen met je team na over mogelijke verbeteringen en het voorkomen van fouten

•

Je communiceert vlot met collega’s en brengt ze op de hoogte van alle nodige informatie

•

Een nieuwe collega opleiden en ze van kortbij opvolgen vindt je een leuke afwisseling

•

Je kent het ADR verhaal langs de logistieke kant

•

Je vergadert wekelijks met de andere teamleaders of productieverantwoordelijken

•

Je bent verantwoordelijk voor de stalen

•

Je stelt procedures op en ziet er op toe dat deze gevolgd worden

Als teamverantwoordelijk magazijn ben je nauwkeurig, kan je omgaan met klanten en met collega’s,
vind je een computer een leuke uitdaging. Een heftruck- en reachtruck attest zijn een pluspunt.

BEN JIJ ONZE NIEUWE TEAMVERANTWOORDELIJKE MAGAZIJN?

•

Je bent een positief, gedreven persoon met een sterke interesse in de organisatie

•

Je hebt een logisch inzicht en kan prioriteiten van bijzaken onderscheiden

•

Je bezit een continue verbetermentaliteit en bent bereidt opleidingen te volgen

•

Als gedegen teamleader bezit je een goede sociale contactvaardigheid en werk je graag
samen met mensen met diverse achtergronden in een klein, sterk interactief team

•

Je stelt een voorbeeldgedrag en durft anderen aan te sturen

•

Je hebt een goede IT-kennis en vaardigheden (Word, Excel, Navision)

•

Je hebt een opleidingsniveau van bachelor of gelijkwaardig door ervaring

•

Wij zien jou graag om:
o

Je gedrevenheid

o

Je teamgeest

o

Je nauwkeurigheid

o

… en omdat je elke dag naar ons met je lach blijft terugkomen.

HOE IS HET OM VOOR SIDEC TE WERKEN?
o

Sidec is veel meer dan een job:
 Sidec medewerkers zijn geprikkeld door onze technische producten
 Sidec medewerkers zijn gepassioneerd om deze producten zo precies mogelijk te
produceren en correct te leveren aan onze klanten
 Sidec medewerkers willen meedenken aan innovaties en verbeteringen in het
bedrijf
 Sidec medewerkers kennen elkaar, helpen elkaar en lachen met elkaar

o

Wij houden van werken, en als het even tegenzit, blijven we ervoor gaan.

o

Leuke bende collega’s.

o

Wij werken hard, maar in leuke flexibele uurroosters.

o

Een job met een vast aantrekkelijk salaris.

WIL JE ONS LEREN KENNEN?
Stuur ons dan een leuke motivatiebrief en cv naar sollicitaties@sidec.be
SIDEC…colour your life!

