Castle Line®, een familiebedrijf opgericht in 1976 met hoofdkantoor gelegen in Izegem, is een
toonaangevend importeur van trendy meubelen, tuinmeubelen en decoratie.
Vanuit onze opslagplaatsen in Izegem, Indonesië en China exporteren we wereldwijd naar onze klanten:
meubel- en tuinmeubelwinkels, woon- en decoratiezaken, tuincentra en horeca.
Daarnaast zijn we professionele partner inzake interieurprojecten.
Dankzij de gedreven inzet van onze 13 medewerkers en internationale partnerships staan we garant voor
kwaliteit, een goede opvolging en een uitstekende service naar onze klanten.
Voor ons hoofdkantoor gelegen in Izegem, zijn we ter versterking van het huidig team, op zoek naar een:

Logistiek en Magazijnplanner (m/v)
Functie
 Lopende verkooporders op een zo kort en efficiënt mogelijke manier tot bij de klant brengen
rekening houdend met het budget
 Plannen van inkomende vrachten/containerladingen en kwaliteitscontrole (afwijkingen tussen
bestelling en levering)
 Transport plannen voor onderdelen nodig voor het assembleren van meubelen op externe
locaties
 Plannen, opvolgen en bijsturen waar nodig van magazijntaken en assemblages (= het kleuren en
samenstellen van meubelen)
 Rapportering en voorstellen doen om bottleneck situaties op te lossen.
 Transporten organiseren voor internationale beurzen
 Bestellingen doen voor de productie (verven, …) en bevoorrading
 Retourbehandeling
Profiel
We kijken uit naar een dynamische persoonlijkheid:









een bachelor logistiek management, die kan terugkijken op een eerste werkervaring (min. 2 jaar)
heel vlot communicerend in het Nederlands, Frans en Engels (zowel mondeling als schriftelijk)
die een team van 4 gemotiveerde magazijnmedewerkers en 1 eigen chauffeur kan aansturen
met een goede vaardigheid in alle MS-Office toepassingen, in het bijzonder Excel: in deze
toepassing is ervaring een must en is er een sterke interesse; kennis van een ERP-pakket is een
extra troef
die klantvriendelijkheid en een serviceminded ingesteldheid heel hoog in het vaandel draagt
die oog heeft voor detail, maar ook de helikopterview kan bewaren
die een zelfstandige en verantwoordelijke ingesteldheid heeft





met een hoge werkefficiëntie en oplossingsgericht ingesteld
een sterke teamplayer
die bereid is om voltijds te werken

Wat bieden wij ?
 een opleiding on the job
 een gevarieerde functie met veelvuldige contacten in een B2B-omgeving
 een job waarin je kan meedenken (door het feit dat je rapporteert krijg je de mogelijkheid
workflows op te zetten of aan te passen, te brainstormen, enz …)
 je komt terecht in een toffe groep collega’s die elkaar steunen en voldoening hebben van hun
werk
 een voltijdse bediendefunctie (dagwerk) met vast contract
 een filevrij bereikbare werkomgeving.
Iets voor jou ?
Zin in een nieuwe uitdaging en herken je je in bovenstaand profiel ?
Mail je motivatiebrief en cv naar fabienne.vandenborre@castle-line.be.
We garanderen een vlotte opvolging van de kandidaturen.

