Origino – Warehouse Manager

Op zoek naar een Origino – Warehouse Manager
Voor het distributiecentrum van ons zusterbedrijf Biofresh in Onze lieve Vrouw
Waver zijn we op zoek naar een Warehouse manager. Je krijgt de
verantwoordelijkheid over de magazijnwerking (het hele operationele gebeuren)
van ons filiaal in Onze Lieve vrouw Waver. Het magazijn telt een 50-tal
magazijniers.
Je evalueert permanent bestaande processen en initieert en implementeert in samenwerking met jouw team - de verbeteringsprocessen die bijdragen
tot efficiëntie en klantentevredenheid.
Je zorgt voor een optimale flow in de goederenontvangst, orderpicking en
het verzendklaar maken van de dagverse producten
Je zorgt ervoor dat alle tussentijdse stockage en het laden van de
vrachtwagens stipt geregeld is en dit in overleg met interne collega's
People management : motiveren, managen evalueren, sturen van jouw team
Ook speel je een belangrijke rol in onze logistieke projecten en je bereidt
investeringsprojecten voor die je tevens implementeert
Je waakt over de toepassing van kwaliteits- en veiligheidsnormen op de
werkplaats en neemt maatregelen om deze voortdurend te verbeteren
Je bent resultaatgericht

Wat wordt er van jou verwacht?
Je hebt reeds ervaring in deze functie en het aansturen van een team
Je bent bereid om flexibel te werken samen met jouw team
Je hebt een hands-on mentaliteit en bent niet bang mee de handen uit de
mouwen te steken. Jouw hands-on mentaliteit en aanwezigheid in het
magazijn zijn cruciaal voor de succesvolle samenwerking
Je bent proactief ingesteld en bent een echt organisatietalent, ook bij
stressmomenten. Je speelt kort op de bal en handelt oplossingsgericht
Als geboren people manager sta je sterk in joe schoenen en weet je
medewerkers te inspireren en te sturen
Door je betrokkenheid bij de organisatie, slaag je er in om samen met jouw
verantwoordelijken het beleid te vertalen op de werkvloer

Wat bieden wij jou aan?
Je krijgt de nodige beslissingsruimte, autonomie en middelen om van ‘jouw
afdeling’ een succes te maken
Je kunt hierbij rekenen op de ondersteuning van een ervaren management
en een dynamische groep medewerkers
Je participeert in uitdagende projecten
We bieden je een sleutelpositie aan binnen ons bedrijf
Je mag rekenen op een attractief, marktconform salarispakket
https://www.origino.be/nl/

