23 maart 2018

Joris Ide nv (Zwevezele) is uitgegroeid tot een begrip in de
bouwsector als producent van stalen dak- en wandbekleding. Met zijn gespecialiseerd productengamma, waaronder geïsoleerde panelen, metaalplaten en gordingen, heeft
de groep klanten in alle marktsegmenten: de industriële en
agrarische bouwsector en de private woningbouw. Vandaag
telt de groep meer dan 1000 medewerkers in 7 verschillende
landen. Meer info op www.joriside.com

Wegens uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar nieuwe collega:

LOGISTICS PLANNER

(M/V)

Je Functie:
U volgt klantenbestellingen op na orderingave. U belt klanten actief op om levertermijn van lopende bestellingen op te
volgen alvorens deze in productie gaan en staat in voor een vlotte levering na productie.

••U maakt duidelijke afspraken omtrent levering: waar en wanneer te leveren, hoe de goederen gelost kunnen worden, …
combineert en optimaliseert ladingen. U houdt hierbij rekening met verschillende losplaatsen, types materialen, rij- en
••Urusttijden.
••U geeft deze opdrachten door aan onze onderaannemers.
verwerkt al deze elementen in SAP en zorgt voor correcte administratie van gevraagde levertermijnen, laaddocumenten en
••Utransportopdrachten.
ben je vertrouwd met de techniciteit van het materiaal en de problematiek die chauffeurs dagdagelijks ervaren. U bent
••Verder
in staat om onverwachtse wendingen vlot aan te pakken.
Je Profiel:
Je bent bij voorkeur in het bezit van minimum een bachelor diploma logistiek management of gelijkgesteld door relevante
ervaring.

••Je bent kritisch, leergierig, stressbestendig en probleemoplossend.
••Je bent een organisatorisch talent.
••Je bent een gedreven persoon met een punctueel karakter.
••Je bezit een grote dosis zelfstandigheid.
••Je hebt geen “9 to 5” mentaliteit.
••Pluspunten: Kennis van SAP, Kennis van de Duitse en/of Franse taal.
Ons Aanbod:
Voor deze vacature bieden wij je een boeiende en gevarieerde job in een dynamisch bedrijf in
volle expansie met daaraan gekoppeld een competitief loon.

Interesse ?
Stuur je CV naar N.V. Joris Ide, t.a.v. personeelsdienst, Hille 174 te 8750 Zwevezele of mail uw CV naar
jobs@joriside.be. Je kan ook steeds contact met ons opnemen voor een afspraak door te bellen naar 051 69 12 76
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