VACATURE VLIEGENDE MAGAZIJNIER
Quantum Heating in Sint-Gillis-Waas is een echte one-stop-shop voor alles wat met vloerverwarming, klimaatplafonds en wandverwarming
te maken heeft. Als gespecialiseerde groothandel verdelen we innovatieve kwaliteitsmaterialen en slimme systeemoplossingen aan
professionele installateurs én particuliere klanten. We hebben ook een interne studiedienst en ervaren montageteams op de baan voor een
zorgeloze totaalservice. #WijZijnVloerverwarming. Jij ook?

Een heerlijk afwisselende job
Als vliegende magazijnier ben je het eerste aanspreekpunt voor onze klanten en je collega’s. Jij zorgt er namelijk voor
dat leveringen en afhalingen vlot en aangenaam verlopen in ons magazijnen in Sint-Gillis-Waas. Met de bestelwagen
lever je ook logistieke ondersteuning aan je collega’s op diverse werven in Vlaanderen. Zij rekenen op jou om de juiste
installatiematerialen te leveren, overschotten op te halen en om af en toe ook een handje toe te steken bij hun
montagewerken.

Je takenpakket in ‘t kort
magazijn ordelijk houden en beschikbare voorraad mee opvolgen
duurzaam afvalbeheer met gerichte focus op maximale recyclage
klanten verwelkomen en hun bestellingen verwerken en inladen
transporten met bestelwagen van en naar werven in Vlaanderen
soms collega’s even helpen bij vloerverwarming installatiewerken

Wat wij verwachten
Een rijbewijs B en een goede fysieke conditie heb je zeker nodig.
Leergierig als je bent, leer je ons gamma snel door en door kennen.
Je communiceert graag en vlot met onze klanten en je collega’s.
Je bent bereid om soms iets langer door te werken en projecten netjes af te werken. Uiteraard compenseren
we jouw flexibiliteit op een even flexibele, eerlijke en correcte manier.

Wat we bieden
Werkritme, contracttype, loon en extra voordelen zijn in overleg te bepalen.
Interne opleidingen en ons vertrouwen om je talenten verder te ontwikkelen.
Regelmatig leuke teambuilding activiteiten en Friday Drinks met je collega’s.

Solliciteren? Doen!
Is deze vacature voor vliegende magazijnier je op het lijf geschreven? Stel jezelf dan aub even voor via
willem@quantumheating.be. Of deel je deze vacature met al je vrienden om de beloning voor de gouden tip te scoren?
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