LOGISTIEK VERANTWOORDELIJKE DISTRIBUTIE

What are we looking for?
Als logistiek verantwoordelijke distributie ben je eindverantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten van de afdeling
distribution. Samen met je team van 25 chauffeurs zorg je ervoor dat geneesmiddelen en andere farmaceutische producten vlot
worden geleverd bij onze klanten, de apotheken, en dat tot 3 keer per dag.
Je staat vanuit een leidinggevende en overkoepelende rol in voor de goede werking van de afdeling Distribution. Je zorgt o.m. voor een
feilloze planning en begeleidt en coacht de chauffeurs én de binnendienstmedewerkers van de distribution-afdeling bij het uitvoeren van hun
job.
Je staat ook in voor de administratieve opvolging van jouw team, door o.a. de controle van de dagstaten, de afgelegde kilometers, de netheid
van het wagenpark, …
Je voert kwaliteit hoog in het vaandel: je checkt procedures, bewaakt de orde en netheid op de werkvloer, en implementeert de requirements
van interne en externe kwaliteitsaudits.
Je streeft elke dag naar een uitmuntende service voor onze klanten.
Je rapporteert aan de deputy business unit director operational.

Sounds good? Lees dan zeker verder!

Your proﬁle
Je bent een ervaren people manager (>25 FTE’s) die sterk gelooft in coaching en leading by example .
Je kunt minstens 5 jaar relevante werkervaring aantonen in een logistieke omgeving.
Je hebt een georganiseerde, nauwkeurige en hands-on manier van werken, mét aandacht voor veiligheid, en kunt probleemloos prioriteiten
stellen en beslissing nemen.
Je bent communicatief sterk en denkt probleemoplossend. Kunnen zaken beter? Dan willen we dat heel graag van jou horen.
Je beschikt over een gezonde dosis ondernemingszin en een can do ingesteldheid. Heb je bovendien een goede kennis van MS Oﬃce (in het
bijzonder Excel)? Dan ben je de persoon die we zoeken!

What’s in it for you?
Een vast contract met competitief salarispakket in lijn met je ervaring en competenties, inclusief extralegale voordelen (13e maand,
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, voordelen in natura)
Een uitdagende jobinhoud waarbij vernieuwing, collegialiteit en een hands-on mentaliteit centraal staan.
Een plaats binnen een dynamische vestiging met aangename collega’s
Een job bij een Belgisch bedrijf met een sterk groeiverhaal

Locatie:
Sint-Niklaas

FEBELCO
Eigenlostraat 1
9100 Sint-Niklaas
België

Tel: 03/780 80 00
Url: www.febelco.be

INTERESSE?
Voor meer informatie:
Bel ANISA AHROU
op het nummer: 037808038

