LOGISTIEK BEDIENDE

INTERESSE?
Stuur vandaag nog je
sollicitatiebrief en cv naar
Briz coffee, t.a.v. Pia De Baets,
Engelse Wandeling 2- F3,
8500 Kortrijk,
tel. +32 56 23 37 20,
e-mail job@brizcoffee.com
Uw sollicitatie wordt snel en
discreet behandeld.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Om onze supply-chain te garanderen organiseer je de logistieke
flow vanuit de productielanden tot bij de klant onder de begeleiding
van onze Logistiek Verantwoordelijke. Je komt in aanraking met zeeen baantransport, zowel nationaal als internationaal en je bent de
schakel tussen rederijen en goederenbehandelaars enerzijds en
klanten en leveranciers anderzijds. Je regelt de opslag en
goederenbehandelingen in samenspraak met de magazijnen en
participeert aan de prijsonderhandelingen met rederijen en
goederenbehandelaars. Je volgt de logistieke bewegingen
nauwkeurig op en registreert deze in ons systeem. Je controleert de
inkomende en uitgaande facturen, transportdocumenten en
eigendomstitels. Occasionele administratieve ondersteuning van de
traders behoort eveneens bij je functie.

PROFIEL
• Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma • Je hebt reeds een eerste werkervaring achter de rug • Je communiceert vlot in
het Nederlands , Frans en Engels. Kennis
van een bijkomende taal is een troef • Je
beschikt over een sterk analytische ingesteldheid en sterk organisatietalent • Je
werkt nauwkeurig, efficiënt, kostenbewust
en klantgericht • Je bent proactief, openminded en zeer flexibel • Je bent leergierig
en stressbestendig • Je beschikt over een
goede dosis doorzettings- en samenwerkingsvermogen

AANBOD
• Je maakt deel uit van een jong en dynamisch team binnen een groeiende onderneming met internationale
omvang in een B to B omgeving • Een voltijdse functie waarbij we een interne opleiding voorzien • Een
divers takenpakket met groeimogelijkheden. • Een uitdagende functie waarin jij mee het succes bepaalt •
Een marktconform remuneratiepakket
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BRIZ COFFEE (www.brizcoffee.com),
gevestigd in Kortrijk, is een jonge
internationaal gerichte KMO die
groene koffiebonen importeert uit de
productielanden rond de evenaar en
exporteert naar branderijen over
gans Europa. Ter ondersteuning van
de sterke groei die wij de laatste
jaren kennen, zoeken wij een (m/v):

