19 augustus 2020

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 verdere groei zijn we op zoek naar:

SHIFT SUPERVISOR LOGISTIEK
(M/V) - PLOEGREGIME

Je Functie:

• Je stuurt een team van een 15-tal laders en magazijnmedewerkers aan zodat de 50 tot 80 vertrekkende vrachtwagens in de vroege of late shift correct geladen worden.
• Je staat in voor de overdracht van status en prioriteiten bij ploegenwissel met collega’s in de andere ploeg.
• Je rapporteert dagelijks aan de Logistiek Manager.
• Je staat in voor het corrigeren van statussen, voorraden en pickings in SAP om de juiste transport- en
afleveringsbonnen te maken.
• Je zet de juiste prioriteiten zodat de doorstroom van binnenkomende vrachtwagens soepel verloopt.
• Je zorgt ervoor dat elke lading wordt geïnspecteerd en gefotografeerd voordat deze de site verlaat.
• Je zorgt voor de hoogst mogelijke nauwkeurigheid op MTO, MTS en trading goederen.
• Je rapporteert interne schadegevallen en zorgt ervoor dat deze indien nodig opnieuw geproduceerd worden.
• Je bent verantwoordelijk voor het goede verloop van zaken op logistiek gebied.
• Je zorgt voor de nodige opleiding voor de mensen van je team.
Je Profiel:

• Je bent stressbestendig en kan de juiste prioriteiten leggen. Je kan schakelen wanneer nodig.
• Je hebt een hands-on-mentaliteit en steekt ook zelf de handen uit de mouwen.
• Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring in logistiek en kan snel (leren) werken met SAP.
• Je hebt een heftruckattest of bent bereid deze te behalen.
• Je bent een echte teamplayer.
• Je durft verantwoordelijkheid te nemen, hebt oog voor detail en bent communicatief.
Ons Aanbod:
Een boeiende en gevarieerde job in een dynamisch en internationaal georiënteerd bedrijf. Competitief loon, maaltijdcheques, groepsverzekering. Bediendenprofiel: ene week van 05.00 tot 13.00, volgende week van 13.00 to 21.00.

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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