
Je staat in voor de ontvangst en controle van inkomende voertuigen en goederen
Je bedient klanten aan de toonbank met de nodige administratieve documenten en maakt
leveringsbonnen op (a.d.h.v. ons programma Xpower)
Je legt de materialen klaar voor jouw collega-makkers in de constructie afdeling
Het voorraadbeheer van de stock in het magazijn, inclusief de nodige bestellingen plaatsen, is jouw
verantwoordelijkheid
We rekenen op jou om de Kardex in te richten en in orde te houden
Jij zorgt voor het tanken en in orde zetten van bedrijfsvoertuigen
Je doet het nazicht van afgewerkte voertuigen (die klaar staan voor afhaling door de garage) met
behulp van de nodige documenten
En uiteraard zorg je ervoor dat het magazijn proper blijft, want dit maakt het des te aangenamer

Bij voorkeur heb je al een eerste werkervaring, maar motivatie is sowieso belangrijker dan ervaring
Je hebt voeling met onze sector of genoot een opleiding mechaniek of metaal
Je bent leergierig, stipt, goed georganiseerd en gaat zorgzaam om met materiaal
Je bent uiterst klant- en servicegericht, gaat professioneel te werk en speelt kort op de bal
Je bent flexibel ingesteld op vlak van werkuren – zaterdag(voormiddag)werk schrikt je niet af
Je bent een teamplayer en functioneert dus goed in teamverband maar je kan ook zelfstandig werken
Frans en/of Engels is een pluspunt

Functieomschrijving: 

Profiel: 

Ons aanbod: 
Je komt terecht in dynamische job binnen een bloeiend bedrijf en werkt vanuit onze vestiging in Kortrijk
(Heule) waar je wordt omgeven door enthousiaste collega’s bij wie je steeds terecht kan voor advies en
ondersteuning. We bieden jou ruimte voor initiatief en zelfstandigheid. Bovendien zijn er tal van
doorgroeimogelijkheden. Je kan rekenen op een vast contract gekoppeld aan een aantrekkelijk salaris in
verhouding met jouw ervaring en capaciteiten alsook extra legale voordelen.

Hebben wij jouw interesse opgewekt?
Stuur je motivatie en cv door naar stephanie@alumac.be of contacteer ons op 056 66 25 95

ALUMAC construct is als COP erkend carrosseriebedrijf gespecialiseerd in de opbouw
en inrichting van vracht- en bestelwagens. Maatwerk is een belangrijke troef.
Jaarlijks bouwen we meer dan 600 voertuigen op. We vormen 1 sterk team met
ASTEMAC en AMC parts. Omwille van onze snelle groei zoeken wij een nieuw
enthousiast talent om mee te bouwen aan onze toekomst.  

ALLROUND MAGAZIJNIER


