Vacature:
Magazijnmedewerk(st)er

Waarom deel uitmaken van ons team?
ANAF is één van de meest toonaangevende bedrijven inzake de productie van decoratieve
sandwichpanelen voor buitendeuren (residentiële voordeuren). Door het bewerken van hoofdzakelijk
aluminium en kunststof creëert ANAF designs die jaarlijks ca 30% van de woningen in België sieren.
ANAF groeit sterk en is permanent op zoek naar ervaren medewerkers om haar groei te ondersteunen.
Ben jij op zoek naar een job waarbij je het resultaat van je arbeid dagelijks in het straatbeeld kan
bewonderen? Solliciteer dan nu voor de volgende vacature voor onze productiesite te OESELGEM
(grens West-/Oost-Vlaanderen).

Als Magazijnmedewerker ben je bij ANAF verantwoordelijk voor:
•
•
•
•
•
•

Het picken van orders;
Receptioneren & controle van de inkomende orders;
Je staat in voor de goede werking van de in- en uitvoer van de goederen van het magazijn;
Je helpt en voert controle uit bij het stockbeheer van de materialen in het magazijn;
Laden en lossen van de vrachtwagen (heftruckattest kan behaald worden binnen de firma);
Je helpt bij het persen van ons diverse gamma panelen.

Bij ANAF kom je terecht in een groeiend team:
•
•
•

Onze vestiging te Oeselgem huisvest tevens ons commerciële hoofdkwartier. Je komt er
terecht in een dynamische groep van ateliermedewerkers en bedienden;
Bij ANAF streven we naar polyvalentie en is er ruimte voor initiatief en eigen inbreng die onze
producten of ervaringen voor de klant kunnen verbeteren;
Dankzij interne opleiding en begeleiding, gekoppeld aan een periodieke evaluatie, bouwen
wij aan een team dat performant uit de hoek blijft komen.

Profiel:
•
•
•
•
•
•

We zijn op zoek naar een enthousiaste magazijnmedewerk(st)er
Je werkt ordelijk en op een nette manier
Je hebt oog voor detail
Je bent een teamplayer
Je communiceert op een vlotte en respectvolle manier
Je hebt geen lichamelijke klachten bij het heffen van panelen (+/- 25 kg)

Ons Aanbod:
•
•
•

•

Een gevarieerde job in een toonaangevend bedrijf met een sterke financiële achtergrond;
Een marktconforme verloning;
Zicht op een vaste betrekking na een positieve inloopperiode;
Een 39-uren werkweek waarbij je steeds op vrijdagnamiddag vrij bent;

INTERESSE? SOLLICITEER DAN NU VIA JOBS@ANAF.BE

