Flamingo Pet Products is een Belgische leverancier van accessoires en snacks voor huisdieren. Al 45 jaar
trachten we huisdieren en hun baasjes dichter bij elkaar te brengen en hun leven aangenamer te maken. Met
ons assortiment van 8500 producten zijn we een sterke ‘one-stop’-leverancier voor onze klanten in 55 landen.
Om huisdieren en hun eigenaars te blijven boeien en tegemoet te komen aan de nieuwe noden van vandaag,
wordt het aanbod maandelijks vernieuwd.
Dankzij onze partners en de inzet van onze medewerkers groeit onze onderneming sterk.
Wil jij ook je schouders zetten onder een groeiende onderneming? Solliciteer dan vandaag nog!

Warehouse Manager
Als Warehouse Manager ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van alle werkzaamheden rond de verwerking van inkomende
goederen. Je stuurt het team van magazijnmedewerkers aan, stelt de planning op, bepaalt picklocaties en monitort de activiteiten
om tot zo efficiënt mogelijke werkprocessen te komen.

Jouw takenpakket
o Je begeleidt en coacht de magazijnmedewerkers. Je leiderschapsstijl motiveert en inspireert hen om steeds voor het beste
resultaat te gaan.
o Je neemt de dagdagelijkse aansturing van de werkzaamheden op jou en zorgt voor de planning. Hierbij hou je steeds de vinger
aan de pols van de warehouseoperaties en streef je naar optimale werkprocessen.
o Je zorgt ervoor dat de procedures rond veiligheid, orde en netheid strikt worden nageleefd. Door regelmatige
veiligheidsrondgangen draag je bij aan een sterk veiligheidsbeleid.
o Je bepaalt de routestrategie en de picklocaties om de efficiëntie te maximaliseren.
o Je draagt de verantwoordelijkheid over de aanvulorders bij onze externe magazijnen.
o Dankzij de groei van Flamingo Pet Products, breid je je team op regelmatige basis uit met enthousiaste werkkrachten. Je
coördineert de instroom van deze nieuwe werknemers.
o Je bent verantwoordelijk voor het beheer van verpakkingsmaterialen, heftrucks en afvalverwerking.

Jouw profiel
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Je hebt al enkele jaren leidinggevende ervaring in een logistieke omgeving op je teller.
Je bent zelf een echte teamplayer en wakkert de teamgeest aan bij anderen.
Je bent een krak in planning en organisatie.
Je werkt nauwkeurig.
Je hebt verantwoordelijkheidszin.
Je bent communicatief sterk.
Het Microsoft Office-pakket kent nog weinig geheimen voor jou.
Je bent een doorgewinterde people manager.
Je spreekt en schrijft vlot Nederlands. Kennis van Engels en/of Frans is een troef.
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Warehouse Manager
Ons aanbod
Bij Flamingo Pet Products kan je rekenen op:
o Een veelzijdige job van onbepaalde duur met ruimte voor initiatief in een groeiend internationaal bedrijf.
o Een aangename en dynamische werkomgeving in een filevrije omgeving in de Kempen, op een boogscheut van de E313.
o Een beloningspakket op maat van jouw ervaring en competenties met een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen
(waaronder een bedrijfswagen, DKV-hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, groepsverzekering …)
o 20 vrij te kiezen verlofdagen en bijkomend 6 ADV-dagen (39u/w).
o Een aangename werksfeer met leuke collega’s.

Interesse?
Wil je graag ons team komen versterken? Dan kijken we alvast uit naar je motivatiebrief en cv. Mail deze vandaag nog naar
vacatures@flamingo.be.
Bij Flamingo Pet Products nv behandelen we je sollicitatie in alle discretie.
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