
Kortrijk, Belgium

WEVER & DUCRÉ
L IGHT ING

POLYVALENT MAGAZIJNIER
DAGWERK (M/W/D)

WE WANT YOU

HOE ZIET JOUW DAG ERUIT?

Als polyvalent magazijnier sta je in voor de ondersteuning van 
de verschillende teams in ons magazijn.

  Ontvangen en verwerken van inkomende goederen (con-
tainers lossen, producten uitsorteren, registreren met 
behulp van een scanner,…)

  Onderdelen van een order verzamelen uit de rekken met 
behulp van een scanner en (elektrische) transpallet. Hierbij 
controleer je aandachtig de kleur, de versie en het aantal

  Gepickte goederen controleren met behulp van een scanner. 
De beste verpakkingsmaterialen en afmetingen bepalen 
voor de orders. Vervolgens bevestig je de afmetingen en het 
gewicht in het computerprogramma

  Voor één order verpak je de verschillende onderdelen samen 
in één doos in ons magazijn aan de inpaktafel in de produc-
tieafdeling

  Je helpt bij het verpakken van onze tracks
  Je helpt ook mee met de technische productietaken aan de 

hand van werkinstructiefiches. Dit omvat: programmeren 
van drivers, monteren en subassemblage van lampen

5 REDENEN WAAROM DIT IETS VOOR JOU IS

1.  Je bent op zoek naar een gevarieerde job
2.  Je hebt een goede fysieke conditie en bent fysisch geschikt 

om dozen van 30 kg te tillen. Je zet je 100% in en ziet werk 
liggen.

3. Je hebt een reachtruckattest of bent bereid dit te behalen
4.  Je begrijpt vlot Nederlandstalige en Engelstalige en/

of Franstalige instructies en kan deze nauwkeurig en 
zelfstandig uitvoeren. Je hebt oog voor orde, netheid en 
veiligheid

5.  Kunnen we rekenen op jouw flexibiliteit om onze klanten 
op tijd te bedienen? Dan bieden wij je deze job aan!

ONS AANBOD:

  Een aantrekkelijk loon met tal van voordelen
   Maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, 

woon-werkverkeer en mogelijkheid tot fietslease
   Gebruik van de bedrijfsfitness met begeleiding 

van personal coach, goede werksfeer met 
regelmatig leuke teamactiviteiten en gezonde 
tussendoortjes beschikbaar voor jou in een 
gezellige ontspanningsruimte.

  Dagwerk
   Ma, di & do: 7u45-16u30
   Woe & vrij: 7u45-16u15
  Na positieve interimperiode ligt jouw vast contract klaar.

Er is altijd licht aan het einde van de tunnel! Wever & Ducré is een jonge no-nonsense verlichtingspro-
ducent met het hoofdkantoor te Kortrijk. We zijn een hecht team van doelgerichte en creatieve doeners 
die niet out of the box denken, maar ‘the box’ hebben afgevoerd. Wever & Ducré hecht dan ook bijzonder 
veel belang aan het verder ontwikkelen van onze getalenteerde medewerkers die plezier beleven in hun 
werk.

Ben jij de polyvalent magazijnier die we nodig hebben?

Wil jij je talent bij ons verder ontwikkelen?

Wil je meer te weten komen over ons bedrijf? 
Neem een kijkje op weverducre.com 
SOLLICITEER PER MAIL: CV en motivatiebrief naar  
wewantyou@weverducre.com 
PER TELEFOON +32 56 492 800


