Arteel is de Belgische pionier en marktleider op vlak van waardering & loyalty programma’s. 82% van de beste
Belgische werkgevers kiezen ons als partner. Vorig jaar waren in onze projecten 150.000 medewerkers en klanten
in 39 landen betrokken. Bij Arteel is Employee Experience ons vak. En dat begint bij onze medewerkers.
Voor onze hoofdzetel in Herent zijn we op zoek naar een

Logistiek medewerker
Jouw verantwoordelijkheden


Je staat in voor het ontvangen, controleren en verzenden van inkomende en uitgaande goederen om
lopende bestellingen op een efficiënte en correcte wijze bij de klant te leveren



Je zorgt voor een correcte verwerking van de goederinstroom in ons ERP-systeem



Je maakt bestellingen foutloos klaar en verzorgt een tijdige levering bij de klant volgens de gemaakte
afspraken met de klant en de transportfirma



Je bent in staat om bepaalde leveringen en/of ophalingen met onze bestelwagen te verzorgen



Je zorgt voor een kwaliteitscontrole en kaart eventuele kwaliteitsproblemen onmiddellijk aan



Tijdens piekmomenten op de afdeling Awards zal je hen ook helpen met de productie en personalisatie van
Awards op maat.

Jouw profiel


Je beschikt minimaal over een diploma A2 in een technische richting



Je beschikt minimaal over een rijbewijs B



Je bent vertrouwd met een logistieke en/of productie omgeving



Ervaring in het werken met een ERP-systeem, Microsoft Dynamics/Navision, is een grote plus



Je werkt stipt, systematisch en bent stressbestendig



Je bent een positieve, gedreven persoonlijkheid voor wie het nemen van verantwoordelijkheid en
meedenken binnen een organisatie in je natuur zit



In de veelheid aan uitdagingen is het belangrijk dat je prioriteiten kan inschatten



Je werkt goed georganiseerd en met zin voor orde en precisie

Teamvereisten

Als snel evoluerende KMO-gazelle zoeken wij enthousiaste medewerkers met teamspirit. Wij bieden een job
binnen een professioneel en leuk team dat initiatief apprecieert en waar klantvriendelijkheid belangrijk is.
Ons aanbod

De persoonlijke en kwalitatieve aanpak naar onze klanten reflecteert zich ook in onze bedrijfscultuur. Wij
stellen initiatief op prijs en bieden afwisselende functies aan met ruimte voor creativiteit en ontplooiing.
Gedrevenheid en professionalisme vertalen zich in een aangepast loon. Voel je je aangesproken door onze
KMO-spirit, surf dan snel naar www.arteel.eu en laat je verrassen door de passie van ons team!
Interesse? Wees snel en solliciteer vandaag nog!
We kijken uit naar je cv en motivatiebrief in het Nederlands!
Neem contact met ons op via careers@arteel.eu.

