Vacature Logistiek verantwoordelijke (m/v)
Hou je van plannen en coördineren? Ben je een logistieke duizendpoot? Kan je jouw kennis, technische
vaardigheden en attitudes als een rasechte coach overbrengen? Zet je graag je schouders onder de
ontwikkeling van Pro Natura? Dan ben jij de Logistiek verantwoordelijke die wij zoeken!
Pro Natura is een sociale en duurzame onderneming met 155 werknemers gevestigd in Eeklo, Pamel en
Vilvoorde. We zorgen al 25 jaar voor meer en betere natuur en creëren tegelijkertijd nieuwe kansen
jobs. Via onze innovatieve projecten stimuleren we zinvol groen werk in de streek en bieden we
tewerkstelling, opleiding en werkervaring aan mensen die moeilijk een job vinden.
Onze vestiging te Vilvoorde is op zoek naar een voltijdse Logistiek verantwoordelijke.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als Logistiek verantwoordelijke ben je verantwoordelijk voor de logistieke opvolging van jouw vestiging
en laat je de ploegen die aan toegewezen worden zo optimaal en efficiënt mogelijk functioneren. Je
coördineert, controleert en volgt de logistieke keten van de vestiging in Vilvoorde correct op. Je coacht
en motiveert de werfleiders en arbeiders om hun werk zo goed mogelijk te doen. Je bent het eerste
aanspreekpunt wat betreft het machinepark, wagenpark, de stock en alle logistieke processen. Je staat
leveranciers en klanten te woord en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.

TAKEN







Het logistieke plan van de vestiging opstellen en implementeren (voorschriften,
werkmethodes, ...).
o beheer locatie (sleutelplan, veiligheid, netheid,…);
o onderhoud machine- en wagenpark organiseren;
o stockbeheer werkkledij/PBM, werfmateriaal, housekeeping en kantoormateriaal;
o bestellingen opvolgen;
o logistieke opvolging bij grotere projecten.
Logistieke activiteiten organiseren en op elkaar afstemmen volgens de behoeften van de
klant en de eisen van de leverancier.
De implementatie en realisatie van logistieke actieplannen opvolgen en controleren.
Corrigerende maatregelen bepalen in geval van problemen.
Coördineren en organiseren van de informatiedoorstroming en de werkinstructies van de
organisatie naar de uitvoerende ploegen (veiligheidsvoorschriften, orde en netheid,…).

PROFIEL











hands-on-mentaliteit
planmatig te werk gaan
zelfstandig kunnen werken
resultaatgerichtheid en zin voor nauwkeurigheid hebben
coachende ingesteldheid
basiskennis van ecologie en natuurbeheertechnieken is een meerwaarde
goede kennis van machinegebruik en – onderhoud van 2 tactmachines, 1 en 2 assige trekkers
in bezit van een BE rijbewijs of bereid om het te behalen
kennis van alle relevante veiligheidsvoorschriften / regels van de kunst
basiskennis ICT

PRO NATURA BIEDT JE


Een voltijds contract van bepaalde duur, mogelijkheid tot verlenging onbepaalde duur.







Een bijzonder boeiende job met aantrekkelijke voordelen (GSM, hospitalisatieverzekering,
maaltijdcheques…).
Een afwisselende functie met zin voor verantwoordelijkheid.
Ruimte om permanent te groeien, ondersteund door gerichte opleiding en coaching.
Een hardwerkend en leuk jong team staat voor je klaar (en vice versa).
Onmiddellijke indiensttreding.

Wij zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, handicap, etnische afkomst of
nationaliteit. Wij verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur.

VOOROPGESTELDE STARTDATUM
zo snel mogelijk

PLAATS TEWERKSTELLING
Pro Natura vzw, Houtemsesteenweg 23 – 1800 Vilvoorde

SOLLICITEREN
Geïnteresseerd in deze vacature? Mail uw cv en motivatiebrief voor 17/02/2019 naar:
Jill De Cock, vestigingsverantwoordelijke Vilvoorde
Mail : jill.decock@pronatura.be
Tel : 0474 / 936 573
Gesprekken worden ingepland op vrijdag 22/02/2019

