
Solid International is dé deurenspecialist in België. We leveren deurgehelen aan 
de handel en de projecten. Ons aanbod omvat technische deuren, residentiële
deuren, glasdeuren, staaldeuren, schuifdeuren en ingebouwde deurgehelen. 

Aanbod op maat
Een zeer sterke focus op jouw persoonlijke ontwikkeling
Een dynamische omgeving
Een gevarieerde en uitdagende job!
Correct loonspakket op maat

Desondanks de hoge concurrentie blijven wij groeien omdat onze klanten weten dat:

We een echte “ one stop shop” zijn voor innovatieve complete deurgehelen. We de zaken zeer 
persoonlijk nemen. We weten dat, uit het succes van onze klanten, ons succes volgt. We over 
experten beschikken voor technisch deurbeslag en deurgehelen, en dat we hen technisch zullen 
ondersteunen. We 99% van onze oplossingen op stock hebben en niet wachten tot een bestelling 
wordt ontvangen om te produceren.We zeer flexibel zijn en snel kunnen reageren.

Wie ben je?
- Je krijgt energie bij het onderhouden van een gestructureerd en proper magazijn
- Je bent gemotiveerd om dagdagelijkse bestellingen klaar te krijgen 
- Je hebt affiniteit met de bouwsector/houtsector
- Je kan zelfstandig en planmatig te werk gaan
- Je bent een teamplayer en helpt je collega’s als het nodig is
- Je komt elke dag met een positieve en optimistische werkhouding werken
- Met je team zorg je samen voor continue verbeteringen en aanpassingen in het magazijn als dat 
nodig is & fysiek werk schrikt je niet af.

Profiel
- Je kan vlot met een heftruck rijden. Bij voorkeur een geldig heftruckattest voorleggen
- Je beheert de Nederlandse taal & kan vlot communiceren
- Je werkt snel, nauwkeurig en geordend
- Je bent bereid om innovatief mee te denken richting ‘warehouse management system’ (WMS)

Jobgerelateerde competenties
- Goederen en producten ontvangen
- De levering controleren
- Goederen in opslagzones plaatsen
- Producten volgens kenmerken, bestellingen en wijze van transport verpakken
- Picken volgens de instructies van de ordervoorbereiding
- Voorraden opvolgen, de ontvangst van de producten controleren, ...
- Verpakken en eenvoudige assemblages uitvoeren
- Beschadigde producten opnieuw conform maken, ...

Persoonsgebonden competenties
- Contactvaardig zijn, zelfstandig werken, leervermogen hebben, ...
- Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
- Plannen (= ordenen) & samenwerken als hecht team

Waar & hoe solliciteren?
Bezorg ons jou CV & motivatiebrief via e-mail: bo@solidintl.com
Vragen? Geef ons een seintje via +32 50 31 36 80 of kom gerust eens langs!

SOLID INTERNATIONAL NV
Pathoekeweg 130

8000 Brugge
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SOLID INTERNATIONAL IS OP ZOEK NAAR ...

AMBITIEUZE MAGAZIJN MEDEWERKER


