We innovate. Create.
Together with you. A better climate.

Om onze verdere groei en internationalisering te realiseren, zoeken wij naar een gemotiveerde

Wie zijn wij
BELPARTS is een internationaal familie-

Magazijnmedewerker

bedrijf (oprichting 1987) - dat vandaag
deel uitmaakt van de Afriso groep - ,
gespecialiseerd in ontwerp, ontwikkeling
en productie van topkwaliteit HVAC-

Doel van de functie

componenten (Heating, Ventilation & Air

Als medewerker in het magazijn ben je verantwoordelijk voor diverse logistieke processen

Conditioning). Met ons dynamx™ product

zoals orderpicken, verpakken, kwalitatieve- en kwantitatieve controle van de binnenkomende

hebben we 2 awards gewonnen: Reddot

producten, voorraadbeheer, enz. en daarnaast ook voor orde en netheid in het magazijn.

Award en IF Design Award. Met onze

Je wordt verder ook als back-up en tijdens piekmomenten ingeschakeld voor de correcte

innovatieve en ecologisch verantwoorde

assemblage van onze producten die in functie van de klantenorders worden uitgevoerd.

aanpak streven wij als bedrijf steeds naar
hoger comfort voor de eindgebruiker en

Kerntaken
1. Magazijn:


Inbound:


In ontvangst nemen, uitpakken en controleren van inkomende producten en goederen
(kwaliteit en kwantiteit) en daarnaast beperkte montage van binnenkomende onderdelen
(bijvoorbeeld bouten opdraaien)



Plaatsen van de producten op de toegewezen voorraadlocatie, eventueel met behulp
van een elektrische stapelaar



Meewerken aan de continue instandhouding van de inrichting en organisatie van ons
magazijn (toewijzing voorraad locatisatie en pallet plaatsen en up-to-date houden van
de data van onze SAP warehouse)



Outbound:


Picken en verpakken van producten voor verzending


Verpakken gebeurt in houten kist die je zelf op maat maakt. Je baseert je hiervoor
op een technisch plan per product en per klant.




Correct verzenden van klantenbestellingen

Diverse andere taken:


Stocktelling



Orde en netheid verzekeren, inclusief magazijn poetsen

2. Product assemblage als back-up en bij piekmomenten:


Assisteren bij de productieorders:

www.belparts.com

een dalende ‘life time cost’.

We innovate. Create.
Together with you. A better climate.



Onderdelen picken op basis van de stuklijsten

Waar zijn wij actief



Mechanische assemblage van de bestelde productvariant

BELPARTS is in de thuismarkten Nederland,



Kwaliteitscontrole van de assemblage

België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland



Labelen van producten

actief met een eigen verkooporganisatie.



Assisteren bij op- en afbouw van test opstellingen

Daarnaast werken we aan de uitbouw van
een netwerk van internationale partners.

Competenties


Je hebt al minstens een eerste ervaring in een magazijn



Je bent een handige Harry die van aanpakken weet (zagen, monteren, mechanische
assemblage van elektronica componenten…)



Je werkt vlot met de computer: MS Excel, MS Word, labels afdrukken enz.



Zeer goede kennis van het Nederlands en grondige basiskennis Engels. Frans is een pluspunt



Officiële training voor een elektrische stapelaar is een pluspunt



Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig door ervaring

Interesse?
Stuur dan jouw CV met motivatiebrief

Persoonlijkheid




naar jobs@belparts.com met vermelding

Je bent georganiseerd, stipt en werkt nauwkeurig. Daarnaast controleer je je eigen werk

van de functie. Heb je nog een vraag over

steevast op juistheid.

onze vacature, stuur ons een e-mail en we

Je bent flexibel (wanneer een leverancier net iets te laat toekomt, wanneer je collega’s

bellen jou even op.

in productie extra handen kunnen gebruiken…)


Je neemt je verantwoordelijkheid op en werkt autonoom

Voor meer informatie over ons bedrijf



Je vindt het belangrijk kwaliteitsvolle producten af te leveren aan onze klanten

verwijzen we jou graag naar



Je gaat systematisch tewerk en volgt consequent de montage instructies op

www.belparts.com



Je bent een teamspeler

Aanbod


Een boeiende job in een innovatief familiebedrijf met no-nonsense mentaliteit en groeipotentieel



Een groep van enthousiaste mensen die samen een hecht team vormen



Een marktconforme en resultaatgerichte verloning met diverse extralegale voordelen

BELPARTS Group NV

(maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering) en een vast contract

Wingepark 4

Interessante werkuren: 8.30 u tot 17.00 u van maandag tot en met donderdag en

BE - 3110 Rotselaar



van 8.30 u tot 16.00 u op vrijdag


Een doorgedreven opleiding over onze producten en procedures

T +32 (0)16 26 93 26



Vlotte busverbinding vanuit Leuven, Tremelo en Aarschot

E jobs@belparts.com

www.belparts.com

