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Verantwoordelijke magazijn

Functieomschrijving

De magazijn verantwoordelijke is verantwoordelijk voor zijn team. Hij staat in voor het veilig verwerken van ingaande en 
uitgaande goederen op de afgesproken manier, zodat receptie, verzending en stockage correct en efficiënt verlopen. Als 
verantwoordelijke van het magazijn bij Hermie.com zal je jou nooit vervelen.

Jouw taken en verantwoordelijkheden

People manager

• Je stuurt met veel enthousiasme jouw team aan! 

• Je begeleidt en coacht jouw medewerkers naar een hoger niveau. 

• Waar nodig is het jouw verantwoordelijkheid jouw team bij te sturen. 

• Je kan een team motiveren en enthousiasmeren  

• Je ben het aanspreekpunt voor je medewerkers bij vragen of probleem. 

• Je maakt de uurroosters op voor je team e

• Je waakt over de te verdelen taken. 

• Je bent verantwoordelijk voor de evaluaties van je medewerkers. 

• Je zorgt ervoor dat de veiligheidsnormen en -voorschriften worden nageleefd.

• Je geef de opleiding aan de nieuwe medewerkers

• Je zorg ervoor dat alle magazijnmedewerkers over de nodige kennis en competenties beschikken om hun functie 
correct te kunnen uitoefenen.

Op de vloer

• Je helpt mee aan de controle en stockage van inkomende goederen en je kan deze administratief verwerken in een 
stockprogramma (software ERP-systeem ).

• Je helpt je team met het Laden en lossen van vrachtwagens (a.d.h.v. transpaletten).

• Je stapelt op een correcte en logische manier de goederen.

• Je houdt ons magazijn ten alle tijde ordelijk en netjes 

• Je waak Permanent over een vrije doorgang in het magazijn

• Je gaat na of de leverancier/transporteur op de hoogte is gebracht van het tijdschema voor de levering van zijn 
goederen.

• Je geef instructies aan de chauffeurs bij het in- en uitladen van de goederen

• Je houdt toezicht op de chauffeurs tijdens het laden en lossen van zijn vrachtwagen, rekening houdend met de 
algemene veiligheidsregels.
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Overtuig ons met je expertise, durf, referenties
en je cv via laurence.bostyn@famiflora.be.

Jouw competenties

• Je bent communicatief en je weet hoe je een team moet leiden terwijl je hun helpt en ondersteunt! 

• Je bent een doener en hebt geen schrik om de handen uit de mouwen te steken 

• Je voelt je verantwoordelijk voor zowel je team als voor jouw/ons magazijn

• Je anticipeert op de situaties om problemen te vermijden

• Je ziet het werk 

• Je bent flexibel en geeft het goede voorbeeld aan je team

• Je hebt niet de 9u-17u mentaliteit en de zondagvoormiddag werken in het seizoen schrikt je niet af

• Je houdt van netheid en beschikt over de nodige dosis discipline 

• Je stelt niet graag uit tot morgen wat vandaag gedaan kan worden 

• Je ben in goede conditie en fysieke werk maak je niet bang

Jouw profiel

• Je hebt ervaring (min. 2 jaar) in dezelfde functie 

• Je houdt van een logistieke omgeving 

• Je spreek Nederlands

Ons aanbod

• Werken in een familiale sfeer, met een jong en dynamisch team waar de dagen elkaar opvolgen maar niet hetzelfde 
zijn.

• Een competitieve verloning 

• Bediende contract

• Een voltijds contract

• Maaltijdcheques

• Eco-cheques

• Gratis parkeren

Ben je geïnteresseerd in deze vacature?  Zoek je een nieuwe uitdaging? Zou je graag meegroeien met ons?

Dan ben jij misschien de persoon die we zoeken!


