Flamingo, met hoofdvestiging in Geel, brengt al meer dan 45 jaar met toewijding en expertise diverse producten voor huisdieren
op de markt. Het assortiment omvat meer dan 8.500 artikelen op maat van elk huisdier: van innovatief speelgoed over leuke
accessoires tot heerlijke snacks. Deze benodigdheden worden ook geëxporteerd naar groothandels en winkelketens in meer dan
50 landen binnen en buiten Europa.

Om de toonaangevende reputatie van Flamingo nog te versterken, zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s:

Bediende Herbevoorrading
Flamingo Pet Products zoekt een bediende ‘herbevoorrading’ (m/v) die kracht kan bijzetten aan de groei van onze organisatie. Je
staat in voor stockoptimalisatie, plaatst met veel aandacht en precisie bestellingen en volgt ze daarna verder op. Daarnaast zorg je
voor het opvolgen en bijsturen van achterstallige en verwachte leveringen. Het is dus jouw taak om het proces “herbevoorrading”
zo vlot mogelijk te laten verlopen. Bij voorkeur heb je al een eerste werkervaring achter de rug.

Je takenpakket
o Voorraadplanning via een specifiek pakket (zal intern worden aangeleerd)
o Plaatsen en opvolgen bestellingen (Europa/ Verre Oosten)
o Opvolgen of levertermijnen van bestelde aantallen gerespecteerd worden
o Klachten bij foutieve leveringen afhandelen
o Acties voor klanten opvolgen en tijdig laten binnen komen
o Alle administratieve taken hieromtrent

Jouw profiel
o Je bent goed administratief onderlegd en punctueel
o Je bent pro-actief en durft initiatief te nemen
o Je bent een teamspeler, maar kan ook zelfstandig werken
o Je communiceert vlot in het Nederland en Engels
o Eerste ervaring in aankoop/herbevoorrading is een pluspunt

Ons aanbod
Bij Flamingo kan je rekenen op een vaste job in een dynamisch en groeiend bedrijf met internationale activiteiten. In ruil voor je
inzet ontvang je een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen.

Interesse?
Mail je motivatiebrief en cv vandaag nog naar vacatures@flamingo.be
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