Wie zegt ‘Vers op maat’, zegt Délidis!
Als groothandel in groenten, fruit, vlees,… en dochterbedrijf van de Peeters-Govers Groep, heeft
Délidis in Gierle dan ook heel wat om trots op te zijn. Zo vertrouwen diverse klanten in o.a. horeca,
retail, scholen en catering dagelijks op onze producten van topkwaliteit en expertise in voeding.
Dankzij onze unieke hechte familiale werksfeer en onze gepassioneerde medewerkers, slagen we er
telkens weer in om topprestaties te leveren. Benieuwd naar meer? Kijk eens op: www.delidis.be
Versterk mee onze groeiende organisatie als hands on m/v:

Verantwoordelijke Logistiek
Namiddagploeg
Je start je werkdag tussen 11u en 12u ’s middags met het organiseren van onze logistieke processen.
Als hands-on people manager stuur je een team van een 10-tal ordervoorbereiders aan die zich
ontfermen over de inkomende leveringen, voorraden en bestellingen. Hierbij zorg je voor een
efficiënte werking en volg je kwaliteit en hygiëne strikt op. Je werkdag eindigt rond 20u, na een vlotte
overdracht aan de collega’s van de nachtploeg. In onze groeiende organisatie analyseer je vanuit een
kritisch oog de werkprocessen en begeleid je optimalisaties en digitaliseringsprojecten op een
succesvolle manier. Zo bouw je actief mee aan ons ‘magazijn van morgen’.

Bij Délidis kan je rekenen op:
✓
✓
✓
✓
✓

een afwisselende job in een ambitieuze organisatie
tal van groeikansen om je talenten verder te ontwikkelen
een dynamische omgeving waar verveling nooit toeslaat
de kans om elke dag mee het verschil te maken
een sterke teamgeest en aantrekkelijke loonvoorwaarden

Deel jij onze Délidis-spirit en






stimuleer jij graag anderen om elke dag hun beste beentje voor te zetten?
werk je als geboren coördinator graag probleemoplossend?
ben je enerzijds hands-on ingesteld maar anderzijds ook op analytisch vlak een uitblinker?
blik je terug op relevante ervaring richting distributie, warehousing, retail, voeding, …?
ben je daarbovenop flexibel ingesteld en werk je vlot met PC-toepassingen?

Bouw dan mee aan ons verhaal!
En neem contact op via solliciteren@goelen.be of 014/61 57 87. Jouw contactpersoon is Anke
Ramakers van Goelen & Gaukema HR Partners. Snelle reactie en discretie gegarandeerd!

