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
Met 11.000m² stockruimte in Aarschot zorgen we steeds voor een snelle en accurate levering. Om onze
groei te ondersteunen zijn wij dringend op zoek naar een

Allround Magazijnier

Waarom wij zeker zijn dat je na het lezen van deze vacature zal solliciteren en bij ons wil werken!
• Supertoffe collega’s waardoor je het jammer zal vinden dat de dag al voorbij is
• Innoverende, kwalitatieve merken en producten waar je 100% achter staat
• Je mag een hele week komen dus je hoeft je thuis niet te vervelen

• Rij met een glimlach naar je werkplek wanneer je beseft dat de tegenliggers nog wel even in de file
staan

• En het allerbeste is dat je voor dit alles nog betaald wordt

Wat willen wij dat je doet?
Orderlijnen picken met scansysteem of volautomatische pickmachine volgens de werkinstructies
Gepickte order dozen sluiten
De gesloten order dozen in de daartoe afgebakende transport zone plaatsen
De producten volgens transportzone bij elkaar zoeken en labellen voor transport
De orders consolideren en verzendklaar maken
Het regelmatig uitvoeren van cycle counts (stocktellingen)
Lossen van containers en de goederen ontvangen volgens WMS scan methode
Goederen van pakjes transporteurs ontvangen, sorteren en met WMS scan methode op de juiste
locatie wegzetten
• Goederen controleren die vertrekken en terugkomen van het borduuratelier
• Retouren ontvangen volgens werkinstructies
• Bereid zijn je in te werken in alle warehouse afdelingen
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Waarom willen wij jou als collega?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt aantoonbare ervaring in een logistieke omgeving
Je hebt zin voor nauwkeurigheid en je werkt ordelijk met oog voor detail
Je denkt pro actief
Je past je aan aan veranderende omstandigheden (maw je bent flexibel)
Je werkt resultaat gericht
Je kan omgaan met werkdruk
Je kan zelfstandig werken maar je bent ook een aangename teamplayer
Je hebt een goede fysieke conditie
Je communiceert vlot

Waarom wil je na dit te lezen solliciteren en bij ons komen werken!
•
•
•
•
•
•
•

Contract van onbepaalde duur
Aangename werksfeer
Uurrooster. Dag – Voltijds
Werken in de buurt, op het industrieterrein van Aarschot
Ideaal voor iemand die afwisselend werk zoekt
Vergoeding: Uurloon+ maaltijdcheques, groepsverzekering pensioensparen, hospitalisatie
verzekering en dental verzekering

Solliciteren
Kom jij ons team versterken? Stuur dan bij voorkeur je CV en motivatiebrief met pasfoto
naar: personeel@texet.be.
Is deze job toch niets voor jou, maak dan snel een vriend of vriendin gelukkig door ze te delen!
Interim, selectie en rekruteringskantoren gelieve zich te onthouden.

