GEZOCHT !!
LOGISTIEK PLANNER
STANDENBOUW

Tailormate is een dynamische onderneming gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van project
interieurs (horeca, shop, kantoor, ...), standen voor festivals en beurzen, en displays voor verkooppunten. Wij
beschikken hiervoor in-house over een geautomatiseerde schrijnwerkerij, metaalbewerkingsafdeling, verfspuiterij
en digitale drukkerij.
Onze klanten zijn grote en exclusieve topmerken die voor ons kiezen omwille van onze spirit. Samen zorgen we
ervoor dat de zotste ideeën werkelijkheid worden. Om nog meer schitterende projecten te realiseren, willen we
ons wervelend team uitbreiden.
Daarom zoeken we een…

LOGISTIEK PLANNER
WAT HEBBEN WIJ VOOR JOU IN PETTO:
Planner: administratieve taken
• Je stelt een optimale planning op voor onze crew en je volgt deze dagelijks op.
• Je contacteert extra freelancers indien nodig. Je geeft hen de nodige info over hoe we werken en wat we van
hen verwachten.
• Je contacteert transporteurs en koeriers of doet zelf een transport i.f.v. de planning.
Magazijnier: logistieke / fysieke taken
• Je verwerkt de inkomende leveringen en doet de verdere administratieve opvolging ervan.
• Je staat in voor het klaarzetten van de materialen voor onze acties. Bij retour controleer je de staat van het
materiaal en bij schade volg je de herstelling/vervanging van het materiaal op.
• Je bent verantwoordelijk voor het goed beheer van het magazijn: je zorgt dat alle materialen op de juiste
plaats gestockeerd worden en beheert ons logistiek softwareplatform.
• Je bent verantwoordelijk voor kleine onderhoudswerken aan het gebouw en voor het bestellen
van kleine verbruiksmaterialen.
DIT WILLEN WIJ GRAAG:
Een gedreven teamplayer die graag organiseert én de handen uit de mouwen wil steken.
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent erg nauwkeurig en je houdt van orde en netheid.
Je bent administratief onderlegd en tegelijk heb je een hands-on mentaliteit.
Je spreekt vlot Nederlands en je kan vlot met een PC werken.
Je bent flexibel en dynamisch.
Je kan goed zelfstandig werken.
Je kan rijden met een reach / heftruck of je bent bereid dit intern te leren.
Je bent communicatief en je kan goed omgaan met verschillende types van mensen.
Fysieke arbeid schrikt je niet af.

DIT WILLEN WIJ GEVEN:
•
•
•

Een werkomgeving om fier op te zijn met een professioneel uitgebouwd atelier en magazijn.
Een zeer gevarieerde job met een schitterend team dat er van houdt om samen de mooiste doelen te
bereiken.
Je komt in een groeiend bedrijf waar jij een ‘mate’ kan worden.
•
Een mooie verloning met extralegale voordelen.

TAILORMATE

Steenhoevestraat 8
280 0 Mechelen
T +32(0) 15 28 52 40
E info@tailormate.be
W www.tailormate.be
BTW BE 0875.797.459

Ben jij de PLANNER - MAGAZIJNIER waar we naar op zoek zijn? Dan ontvangen wij
graag jouw voorstelling (CV en motivatiebrief) via hr@tailormate.be.
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