MAGAZIJN / WAREHOUSE COÖRDINATOR (M/V)
BEVEREN-LEIE (BELGIË)

Cnudde NV is een Belgisch bedrijf uit Beveren Leie, met vestigingen in Nederland en Luxemburg. Het is een toonaangevend bedrijf dat
top-producten en merken invoert van over de hele wereld en deze distribueert naar de betere patisserie-, gastronomie- en
cateringbedrijven in de Benelux. Cnudde NV doet een jaaromzet van meer dan 20 miljoen euro en werkt met eigen verkopers en een
eigen transportdienst.
Tevens is men exclusieve verdeler voor tal van merken in de Benelux. Deze merken zijn altijd gekenmerkt door innovatie en topkwaliteit:
Thermomix, Grand Marnier, Sicoly, PCB Créations (chocolade décors en personalisaties), Cluizel (topsegment chocolade), Schaal
(topsegment pralines), Pavoni (marktleider in siliconevormen), Decosil (silicone vormen voor ijs en chocolade), Unipatis (Glacages voor
topsegment), Agrimontana, La Rose Noire (taartbodems en afgewerkte patisserie, topsegment), Sosa (culinaire innovatie), Pacojet, …

FUNCTIEOMSCHRIJVING
•

Controle van inkomende goederen

•

Inboeken van de goederen in de computer (Navision) en via scanning

•

Opslagplaatsen/locaties van de site organiseren

•

Administratieve ondersteuning van het magazijn

•

Opvolgen van voorraden / inventarisatie

•

Meedenken workflow-optimalisatie

PROFIEL
Je kan vlot om met een computer. Heb je kennis van Navision? Dan heb je een streepje voor! Je hebt een hands-on mentaliteit en kan
steeds structuur en overzicht behouden. Een goed georganiseerd magazijn heeft voor jou geen geheimen meer. Je werkt nauw samen
met de IT-dienst voor een perfecte roll-out van het nieuw WMS.
•

Ervaring en inzicht in magazijnwerking is een must

•

Bachelor in logistiek management is een troef (werk- en denkniveau of gelijkwaardig door ervaring)

•

Gestructureerd en zin voor initiatief

•

Bewustzijn m.b.t. orde, netheid en stiptheid

•

Aangezien de vele internationale leveringen, is een woordje Frans en Engels mooi meegenomen

AANBOD
Je komt terecht in een zeer toffe sector en een bedrijf in volle expansie waar je de komende jaren kan meebouwen aan een nieuwe
magazijnwerking. Een stabiel bedrijf met een menselijke aanpak en waar initiatief gewaardeerd wordt. Dagwerk van maandag tot vrijdag.
Marktconform salaris.

Interesse in deze functie?
Mail uw recentste CV naar nicole@cnudde.com

