
 

 

 

Texet Benelux, dochteronderneming van het Zweedse New Wave Group, is als leverancier van bedrijfskleding, 
werkkleding, promotioneel textiel en maatwerk niet alleen marktleider, maar bekleedt ook een unieke positie 
als one-stop-shop leverancier. Succesvolle merken zoals James Harvest Sportswear, Printer Active Wear, 
ProJob Workwear, J.Harvest & Frost en CottoVer worden via distributeurs verdeeld waardoor we 
onrechtstreeks leveren aan zowel KMO’s als multinationals.  

Meer informatie over ons bedrijf: www.texet.be  

Wat willen wij dat je doet? 
Als support medewerker ben je mee verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging van de magazijn, transport- en 
logistieke processen naar onze interne en externe partners. 
 
 
Waarom willen wij jou als collega? 

 Je bezit een bachelor/master met specialisatie supply chain/logistiek, verworven door relevante opleiding 
en/of ervaring 

 Je hebt een 2-tal jaren aantoonbare ervaring in een logistieke omgeving 
 Jouw strategische en analytische persoonlijkheid wordt gesterkt door je kritische ingesteldheid en je oog 

voor detail 
 Je bent een sterke organisator en stelt de juiste prioriteiten 
 Je hebt een echte ‘hands-on’ mentaliteit en kan zowel zelfstandig als in team werken 
 Door de internationale contacten is schriftelijke en mondelinge kennis van het Engels en Frans een must 
 Structuur aanbrengen in een veelzijdig takenpakket is voor jou geen probleem 
 Een gezonde dosis stress schrikt jou niet af 
 Natuurlijk ben je sterk in administratie en opvolging 
 Je hebt goede communicatie skills 
 Je hebt een uitstekende kennis van Microsoft Excel of Acces 
 Je vindt makkelijk de weg in ERP/WMS pakketten 



 

 

Hierbij een greep uit het takenpakket: 
 

 Je rapporteert aan en werkt nauw samen met de logistieke manager in het beheer van de dagelijkse processen 
 Je zorgt mee voor een verhoging van onze service levels 
 Je staat mee in voor stockbeheer en garandeert optimale stocklevels 
 Je staat mee in voor de verbetering van logistieke processen 
 Je beheert de export mailbox en zorgt voor een snelle, efficiënte opvolging 
 Je beheert de container aankomsten en zorgt voor alle daartoe behorende administratie 
 Je beheert de aankomsten van luchtvrachten en zorgt voor alle daartoe behorende administratie 
 Je berekent de wekelijkse transportkosten voor de zusterbedrijven en zorgt voor de herfacturatie 
 Je neemt contact met leveranciers en transporteurs voor het bespreken van prijzen, klachten, aanvragen, 

transporttijden 
 Je behandelt retours van de zusterbedrijven of interne retours (specials/CM) 
 Je plaatst de aankooporders in het aankoopprogramma en communiceert dit aan de desbetreffende 

merchandiser 
 

Ons aanbod 
 Je komt terecht in een jong dynamisch bedrijf 
 Je loon wordt aangevuld met extralegale voordelen zoals : ADV-uren, woon-werk vergoeding, 

maaltijdcheques, hospitalisatie, dental- en pensioenverzekering en 13de maand. 
 Een aangename werkomgeving waarbij u kan rekenen op advies en steun van uw collega’s 
 Innoverende, kwalitatieve merken en producten waar je 100% achter staat 
 Een uitdagende functie binnen een snelgroeiende organisatie 
 Supertoffe collega’s waardoor je het jammer zal vinden dat de dag al voorbij is 
 Je krijgt een volledige training on the job 
 Voltijdse functie in dagdienst 

Ben je dynamisch en wil je graag innovatief meedenken en zo samen met je team de logistieke activiteiten in goede 
banen leiden en verbeteren. Stuur snel je CV en motivatiebrief mèt pasfoto naar personeel@texet.be  

 


