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WE WANT YOU

HOE ZIET JOUW DAG ERUIT?

  Dankzij jou verloopt de communicatie tussen internal sales 
en productie gesmeerd in het Nederlands en het Engels. 
Daarbij worden de beloofde levertermijnen tot op de voet 
gevolgd en behoud je het overzicht bij ieder project tot aan 
de levering.

  Je biedt ondersteuning aan je collega’s op vlak van reserva-
ties en je houdt de beschikbare levertermijnen steeds per-
fect up-to-date waardoor we onze klanten op hun wenken 
kunnen bedienen.

  Je assisteert bij de aankoop van de verkoopgoederen in 
functie van de geplande projecten en houdt de beschikbare 
stock nauwlettend in het oog. 

  Met jouw flexibele ingesteldheid zet je steeds alles op alles 
om onze deadlines te behalen. Zo ben je ook back-up voor de 
planning in het magazijn, waarbij team logistiek er dagelijks 
voor zorgt dat de orders op tijd verwerkt kunnen worden in 
het magazijn. 

  Op het einde van je dag ben je trots op je behaalde deadlines 
in samenwerking met je collega’s.

5 REDENEN WAAROM DIT IETS VOOR JOU IS

1.  Je bent een analytische geest die projecten op een gest-
ructureerde en efficiënte wijze aanpakt. Jouw i’s hebben 
puntjes – altijd. 

2.  Jouw bachelorsdiploma hangt aan je muur te pronken en je 
bent op zoek naar je eerste job.

3.  Voor jou is werken met Excel een fluitje van een cent.
4.  Je hebt zowel de Nederlandse als Engelse taal onder de 

knie. Hierdoor verloopt de communicatie met leveranciers 
alsook met onze productiesites soepel. Frans is een plus.

5.  Je weet de juiste prioriteiten te stellen en denkt actief mee 
om je departement te helpen optimaliseren. Je werkt graag 
zelfstandig, maar je team kan ook steeds op jou rekenen.

ONS AANBOD:

  Een gevarieerde, zelfstandige functie in een innovatief 
en internationaal bedrijf waar we talent herkennen en 
erkennen in een ongedwongen goede werksfeer met leuke 
teamactiviteiten.

  Gebruik van de bedrijfsfitness, glijdende werkuren, 
mogelijkheid tot thuiswerk en 29 vakantiedagen (als je ons 
maar een kaartje stuurt).

  De kans om je verder bij te scholen en zo bij te dragen tot 
een steeds verder groeiende onderneming waarin we samen 
successen vieren, ook aan onze eigen bar.

  Een lekkere kop koffie bij de start van je werkdag en gezonde 
snacks.

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 behoren al een aantal jaar tot de snelst groeiende bedrijven 
in West-Vlaanderen. Om onze verlichtingsarmaturen te maken, combineert Wever & Ducré hoogtech-
nologische 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, 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.
Klaar om in een nieuw avontuur te springen?

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


