SUPERVISOR FLEET M / V
Gilbert De Clercq (opgericht in 1957) is een
vooraanstaande logistieke dienstverlener met een
team van ong. 350 medewerkers, 300 voertuigen en
meer dan 80.000m² aan opslagruimte.
Vanuit onze strategisch gelegen vestigingen in
België, Slovakije en Spanje bieden we onze klanten
totaaloplossingen aan voor hun logistieke behoeften
binnen Europa.
Ons DNA samengevat in het Engelse woord
PARTNER: Partnership, Availability, Respect,
Transparency, No- nonsense, Environment en
Resultdriven vormen de basisbegrippen binnen
Gilbert De Clercq en ondervind je dagdagelijks in de
werking van onze organisatie en teams.
Om onze verdere groei in goede banen te leiden
gaan we op zoek naar een nieuwe collega:

Functie

Profiel

Als supervisor ben je met samen met de
fleetcollega’s mee de spilfiguur in het technisch
optimaal inzetten van ons rollend materieel.
Met andere woorden:
* Je volgt samen met de workshop supervisor de
uitgevoerde werken op en stuurt bij waar nodig voor
de business. Je staat tevens mee in voor de
opvolging van de voorraad in de werkplaats.
* Je beheert de technische en administratieve
gegevens van onze wagenparkt in het TMS-pakket
en volgt praktisch en administratief chauffeurswissels
en nieuwe vrachtwagens op.
* Samen met de CTO bekijk je mogelijke
optimalisaties van het wagenpark en doe je analyses
op de kosten (banden, verbruik, voorraad, ...).
*Je zoekt toeleveranciers uit voor: onderdelen van
het wagenpark, uitrusting van de garage,
brandstoffen, smeermiddelen, ...
* Samen met de driverscoach bekijk je de
noodzakelijke opleidingen aan chauffeurs ivm
materiaal en uitrusting.

Je hebt een diploma in logistiek/transport/technische
richting op zak (of gelijkwaardig door ervaring) en je
hebt een passie voor vrachtwagens en alles wat
daarbij hoort. Je kan je vlot uitdrukken in:
Ned/Fr/Eng. Je kan vlot werken met MS Office en
bent bovendien een goede onderhandelaar en multitasker.

Wij bieden
Een aantrekkelijk loonpakket volgens pc 226.00
aangevuld met extra legale voordelen. Een volledig
uitgewerkt onboardingtraject en on-the-job training.
Voltijdse tewerkstelling bij leuke, dynamische en
behulpzame collega’s
Maw ben jij de gedreven en no-nonsense collega die
we zoeken! Stuur alvast jouw gegevens door:
Nadja Willems - Kapelanielaan 10 – 9140 Temse
+ 32 3 750.91.76 - jobs@gilbertdeclercq.com
www.gilbertdeclercq.com

