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OFFER
DISPATCHER & INTERNATIONAL TRANSPORT MANAGER

Om onze logistieke afdeling te versterken, zijn wij actief op zoek naar een DISPATCHER & International Transport Manager.

Uw opdracht :

Als medewerker op de logistieke afdeling zijn uw hoofdtaken de volgenden:

 » verzending van de bestellingen (pickings) naar het magazijn met behulp van een specifieke IT omgeving;

 » organisatie en planning van de uitbesteding van externe logistiek aan onze klanten of aan onze eigen magazijnen (Bornem, 
Luxemburg);

 » organisatie van afhalingen bij onze leveranciers;

 » interne communicatie met de magazijnen in België (manager en teamleiders) en met de verschillende ondersteunende diensten 
(boekhouding, magazijnfacturatie, codering, ...);

 » neemt deel aan de dagelijkse planning van de leveringsrondes in samenwerking met de verantwoordelijke dispatcher (wekelijkse 
back-up planning van de rondes);

 » behandeling van alle import- en exportdossiers van TRENDY FOODS (EU en niet-EU).

Uw profiel :

 » u heeft minstens een bachelor diploma in de logistiek;

 » u bent Nederlandstalig met een goede kennis van het Frans;

 » u heeft minstens een eerste succesvolle ervaring in een soortgelijke functie;

 » u heeft een goede kennis van de logistiek op het Belgische grondgebied;

 » u bent georganiseerd en heeft een goed gevoel voor planning;

 » u bent in staat om onder druk te werken;

 » u bent flexibel en beschikbaar;

 » u heeft een goed gevoel voor teamwork, je weet hoe je je collega's kunt helpen en u heeft de wil om u werk goed uit te voeren;

 » u bent klantgericht;

 » u heeft goede communicatieve vaardigheden en bent een goede luisteraar.

Ons aanbod:

Trendy Foods biedt u de kans om deel uit te maken van een familiebedrijf dat voortdurend in ontwikkeling is. Wij bieden u ook een 
aantrekkelijk salaris met extra voordelen (verzekering, maaltijdcheques, enz.) en flexibele werkuren. Wil je meer weten? Aarzel niet 
om contact op te nemen met Personeelszaken op 087/789861.

Onze kantoren zijn momenteel gevestigd in Petit-Rechain, maar wij zullen in de loop van 2023 verhuizen naar Herstal (Milmort - 
E313-as richting Tongeren).

Geïnteresseerd?

Stuur uw CV en sollicitatiebrief per e-mail naar het volgende adres: caroline.desait@trendyfoods.com.
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