Didak Injection nv, gevestigd in Grobbendonk, behoort tot de Europese top op het vlak
van spuitgieten van industriële en technische onderdelen, bestemd voor een internationaal
cliënteel. Dankzij haar 90 medewerkers, een eigen matrijzenafdeling, een modern machinepark
en een sterk doorgevoerde automatisering, is Didak gekend om haar techniciteit, flexibiliteit
en concurrentiële kracht. Didak Injection investeert in haar medewerkers via opleidingen
binnen en buiten het bedrijf. Momenteel kijken we uit naar een:

FUNCTIE: • Samen met jouw collega van de logistieke afdeling zorg je voor een vlot
verloop van de goederenstromen in onze organisatie. Dit zowel voor inkomende als
uitgaande goederen. • Zowel onze nationale als internationale klanten kunnen rekenen op
jouw goede organisatie en planning van alle transporten. • Met onze transporteurs bouw
je een rendabele en servicegerichte samenwerking uit. • Binnen onze organisatie ben je
voor iedereen het aanspreekpunt voor alles wat met transport en logistiek te maken heeft.
• Ook alle administratie voor de transporten is bij jou in goede handen. • Je werkt in een
2-ploegensysteem (06u00-14u00 en 10u00-18u00).
PROFIEL: • Je beschikt over een bachelor logistiek management en/of hebt ervaring in
een logistieke omgeving. • Je bent vertrouwd met supplychainprocessen en transport
documenten. • Je werkt resultaatgericht, bent kritisch ingesteld en beschikt over een
gezonde dosis assertiviteit. • Je hebt zin voor initiatief en gaat verantwoordelijkheid niet uit
de weg. • Je kan goed communiceren in het Frans en Engels.

AANBOD: • Werken bij Didak is werken bij een stabiel en innovatief bedrijf. • Je komt terecht
in een klein, maar professioneel en hecht team waar ruimte is voor eigen inbreng. • Je
kan rekenen op een competitief verloningspakket dat past bij je verantwoordelijkheden.
• Verder werk je voltijds met onmiddellijk een vast contract.
Meer info vind je op www.didak.be
Interesse? Stuur dan zo snel mogelijk je sollicitatiebrief en cv
naar solliciteren@goelen.be t.a.v. Guy Goelen. Snelle reactie
en discretie verzekerd.
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