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LOGISTIEK VERANTWOORDELIJKE 

Binnendeuren saai? Niets is minder waar, wij bewijzen jou het tegendeel.  

Solid is een  groeiende onderneming met een 25-tal enthousiastelingen en al 20 jaar actief als fabrikant/distributeur in de 

wereld van binnendeuren. Ons gedreven team streeft naar vooruitgang in een werkomgeving waar het menselijk aspect een 

belangrijke plaats inneemt. Als gerespecteerde speler in de industrie bouwen we elke dag verder aan onze missie en visie. Door 

een nuchtere werkmentaliteit, open bedrijfscultuur en amusante sfeer hopen we jou als nieuwe collega te verwelkomen.  

 

Indiensttreding? Januari 2023 – Fulltime – vast contract 

Profiel? Logistiek verantwoordelijke (m/v/x) met relevante werkervaring 

Regio? Brugge en ruime omgeving (+/- 30 km) 

Functieomschrijving  
Jouw takenpakket bestaat uit … 

Als logistiek verantwoordelijke focus je voornamelijk op de dagdagelijkse magazijnwerking en de optimalisatie ervan (WMS 
systeem integratie, stockbeheer, …). Je beheert de transportplanning en kan heel planmatig te werk gaan zodat je van alles op 
de hoogte bent en blijft. Als people manager kan je beroep doen op je assertiviteit en probeer je collega’s in het magazijn naar 
een hoger niveau te tillen met het oog op een efficiëntere picking en meer gestroomlijnde goederenstroom. 

Je bent bereid om je te verdiepen om de nodige productkennis op te doen. De logistieke werking van een magazijn is jou niet 
vreemd en je hebt kennis van zaken wat betreft orde, netheid én veiligheid op de werkvloer. 

Je staat in nauw contact met de Office Manager, waarbij jullie steeds de nodige aandacht schenken aan de wisselwerking 
tussen onze magazijnen en de volledige backoffice. Tot slot ben je het aanspreekpunt voor de volledige site en gebouwen van 
Solid. Je bent in staat om snel en gedecideerd op verandering te reageren. 

Functievereisten   
Wij zoeken kandidaten die …  

• Over een hogere (bij voorkeur logistieke) opleiding beschikken  

• Moedertaal: Nederlands, je kan je vlot uitdrukken in het Engels  

• Vastberaden zijn wat betreft het behalen van resultaten waarbij kalmte en focus een grote rol spelen 

• Als teamplayer anderen op gepaste manier kunnen aanmoedigen om sterke prestaties te leveren 

• Systematisch te werk gaan en informatie kunnen verzamelen en correct interpreteren 

• Bekwaam zijn om zaken tot een goed einde te brengen.  

Als logistiek verantwoordelijke houd je van uitdaging en pak je de zaken op een positieve en direct manier aan waarbij je steeds 

beroep kan doen op eigen kennis en knowhow. Organisatie en coördinatie zijn jou niet vreemd want je wil een uitmuntende 

strategie creëren op lange termijn om toekomstperspectieven te ontwikkelen. Met de verworven ervaring zullen kansen en 

opportuniteiten meegroeien. We voorzien een uitgekiemde onboarding en kunnen niet wachten om jou te ontmoeten. 

Benieuwd naar wat wij voor jou in petto hebben? Solliciteren kan via bo@solidintl.com. (referentie: SLD230105) 

Groei, respect, integriteit, passie en solidariteit zijn staan centraal binnen ons team. We bieden je de mogelijkheid om een 

belangrijke rol te spelen in de verdere ontwikkeling van onze onderneming en je eigen carrière. Met verworven kennis en 

ervaring zullen kansen en opportuniteiten groeien. Wij voorzien ruimte om jezelf te ontplooien waar je begeleid wordt door 

meedenkende collega’s. Klaar om uit te groeien tot een ware SOLIDIER? Er wacht voor jou een uitgekiende onboarding. 

 

Wij verzekeren een persoonlijke en discrete aanpak en verwerking van vertrouwelijke informatie. 

mailto:bo@solidintl.com

