VACATURE | Planner (70% - Magazijnier (30%)
Furnified is een onlineshop (www.furnified.com) die garant staat voor unieke meubelstukken die inhouse ontwikkeld en ontworpen worden. Door onze snelle groei zijn wij op zoek naar een enthousiaste
en gemotiveerde collega die de verantwoordelijkheid wil nemen over de uitleveringen naar onze
klanten en ons magazijn.
De functie omvat een mooie mix tussen magazijn -en kantoorwerk. Heb je zin om zowel met hoofd als
met handen aan het werk te gaan in een jong bedrijf te Antwerpen? Lees dan zeker verder.

TAKEN
PLANNING (70%)
-

Je staat in direct contact met je collega’s van verkoop om bestellingen en levertermijnen zo
stipt mogelijk na te leveren.
Je houdt onze klanten op de hoogte van de status van hun bestelling (voor, tijdens en na de
levering).
Je ben verantwoordelijk voor het volledige proces van levering naar en afhaling van klanten:
o Opstellen routeplanning
o Informeren klanten
o Informeren chauffeurs
o Opvolgen afhaling en leveringsroutes tijdens en na levering/afhaling
o Opvolgen mogelijke klachten

MAGAZIJN (30%)
-

Je zorgt er samen met het team voor dat het Furnified magazijn er steeds netjes bijligt
Je stuurt je collega’s (en externe logistieke partners) aan mbt het klaarmaken en uitsturen van
bestellingen
Je biedt ondersteuning aan je collega’s bij de praktische organisatie van de showroom,
fotoshoots, tijdelijke winkels en het magazijn.
Je volgt mee de voorraden op en controleert de ontvangst van producten.
Je controleert de producten en voert indien nodig eenvoudige assemblages uit.

PROFIEL
-

Ervaring in planning/magazijnwerk is een pluspunt, maar een groot enthousiasme en goede
instelling zijn het belangrijkste.
Je hebt een goede beheersing van de Nederlands taal. Kennis van Frans en Engels is een
plus.
Je weet van aanpakken, werkt nauwkeurig en zelfstandig, zonder de teamgeest uit het oog te
verliezen.
Je bent service en klantgericht.
Je bent flexibel en resultaatgericht.

-

Je wil de handen uit de mouwen steken en geeft leiding in het magazijn.
Je bezit een rijbewijs.
Je laat je niet afschrikken door strikte deadlines of last-minute opdrachten.

AANBOD
In deze functie krijg je een gevarieerd takenpakket met de nodige verantwoordelijkheid en
zelfstandigheid. Je komt terecht in een jonge, trendy en creatieve KMO in de meubelsector te
Antwerpen, waar een enthousiaste, dynamische en flexibele werkcultuur heerst. In ruil voor je inzet
bieden we je een aantrekkelijk salaris afhankelijk van jouw ervaring aangevuld met extralegale
voordelen.
Interesse in deze job? Aarzel niet en stuur je CV en motivatiebrief ter attentie van Leen Ceulemans
naar jobs@furnified.com en wie weet tot snel!
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