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WE WANT YOU

HOE ZIET JOUW DAG ERUIT?

  Als eindverantwoordelijke van ons magazijn te Kortrijk 
behoud je het overzicht over de magazijn processen, 
de algemene service en kwaliteit en de veiligheid. 
Je ziet erop toe dat de dagelijkse deadlines binnen 
ons magazijn worden behaald.

  Met je team procurement zorg jij voor een correct 
berekende inkomende goederenstroom zodat we steeds 
uit voorraad kunnen leveren aan onze klanten. 
Je staat in voor het stockbeheer en organiseert de 
transporten voor de inkomende goederen.

  Met je team verzendingen zorg jij ervoor dat onze 
verlichtingsarmaturen op tijd en kostenefficiënt worden 
verzonden naar onze klanten over de hele wereld.

  Je waakt over de efficiëntie van de organisatie binnen 
de teams outbound, procurement en het magazijn. 
Je neemt initiatief voor optimalisatie projecten rond 
processen, veiligheid, ergonomie en automatisatie. 
Je linkt deze aan de verwerking in het ERP programma 
AX Dynamics. Als trekker van deze projecten ondersteun 
je je collega’s bij deze veranderingen en je neemt de 
internationale communicatie voor je rekening.

  Je volgt KPI’s op in een wekelijkse rapportering, doet de 
analyse ervan en neemt gericht actie. Je rapporteert aan 
de managing director en het management team waar je 
zelf deel van uitmaakt.

  Als geboren people manager stuur je je team van team 
leaders aan, coacht hen, ondersteunt hen en neemt hen 
mee naar een hoger niveau om ze te laten meegroeien 
met onze snel evoluerende onderneming.

WAT ZIJN JOUW SUPER POWERS?

  Je bent ervaren in magazijn organisatie, procurement, 
magazijn planning en outbound met talent voor 
communicatie. Jouw Nederlands en Engels is van 
een hoger niveau.

  Je bent analytisch ingesteld en houdt ervan initiatief te 
nemen. Je denkt vooruit en bent gericht op verandering 
en verbetering van bestaande processen.

  Je hebt ervaring met ERP pakketten en bent bereid 
een doorgedreven kennis op te bouwen in AX Dynamics.

  Je bent een natuurtalent om mensen te begeleiden en 
processen te organiseren. Door je stress bestendigheid, 
houd je het hoofd koel bij het opduiken van problemen 
en geef je vertrouwen aan je team.

ONS AANBOD

  Met een goeie kop koffie en een vleugje humor werk 
je met ons mee aan een sterke organisatie waar we 
alent herkennen en erkennen. Je krijgt inspraak in een 
internationale onderneming en hebt de mogelijkheid 
je verder bij te scholen en bij te dragen tot successen 
die we regelmatig vieren, ook aan onze eigen bar.

  Een gevarieerd salaris pakket met bedrijfswagen in 
overeenstemming met kennis en ervaring, aangevuld 
met glijdende werkuren, mogelijkheid tot thuiswerk 
en 29 vakantiedagen (als je ons maar een kaartje stuurt).

Er is altijd licht aan het einde van de tunnel! Om onze verlichtingsarmaturen te maken, combineert
Wever & Ducré hoogtechnologische ontwikkelingen met boeiende, hedendaagse designs en een vleugje 
rock ’n roll. We zijn een hecht team van doelgerichte en creatieve doeners die niet out of the box denken, 
aar ‘the box’ hebben afgevoerd. Wever & Ducré, met hoofkwartier te Kortrijk, groeit exponentieel 
verder. We hechten dan ook bijzonder veel belang aan het verder ontwikkelen van onze getalenteerde 
medewerkers die plezier beleven in hun werk. 

Wil jij je talent bij ons verder ontwikkelen? 
Stuur dan je CV en motivatiebrief naar: 
wewantyou@weverducre.com of +32 56/492883 
Binnen de week hoor je of we met jou 
rond de tafel willen zitten.
 
Wil je meer te weten komen over ons bedrijf? 
Neem een kijkje op www.weverducre.com


