
 

 

 
 
 
 

WAREHOUSE Customer Service 
  PUURS 

 

 

 
JOUW FUNCTIE: 
 

In ons magazijn in Puurs bied je assistentie om de logistieke processen in de juiste richting  te sturen op vlak 

van planning, kwaliteit, organisatie en rendabiliteit. Je staat in voor een transparante, vlotte proactieve 
communicatie met onze klanten en collega’s. Je bent verantwoordelijk voor het magazijn- en stockbeheer. Je 
volgt projecten op en communiceert met de klant met betrekking tot afwijkingen, extra kosten, blokkeren en 

deblokkeren van goederen. Je zorgt voor de administratieve afwikkelingen en pré-facturatie van de 
magazijnkosten. Ook zorg je mee voor de opvolging van de veiligheidsuitrusting van de chauffeurs, het 

magazijnreglement en het onderhoud van het magazijn. Je vervangt de Warehouse Coördinator/Supervisor bij 
afwezigheden. Je volgt de opleidingen van de operators op en plant deze in. Je rapporteert aan de 
Warehouse Coördinator/Supervisor. Door je rechtstreekse contact met de klanten, heb je inzicht in hun 

behoeften en stel je procesverbeteringen voor. 
 

 

JOUW PROFIEL: 
 

 Je hebt bij voorkeur een bachelorsdiploma logistiek management aangevuld met een eerste werkervaring. 

 Je hebt een goede operationele kennis van Nederlands, Frans, Engels (geschreven en gesproken). 

 Je kan vlot overweg met MS Office toepassingen.  

 Je denkt probleemoplossend en neemt beredeneerde beslissingen 

 Je hebt  sterke communicatieve skills 

 Je bent gedreven en hebt een no-nonsense attitude.   

 Je bent flexibel, stressbestendig en je stelt de juiste prioriteiten. 

 Je woont in de omgeving van Puurs. 

 
 

WIJ BIEDEN: 
  

 Een stabiel familie bedrijf in volle groei 

 Leuke behulpzame teamleden  

 Een uitgebreid onboardingproces en on-the-job training 

 Een interessant en aantrekkelijk loonpakket volgens pc 226.00. 

 

Interesse?   Mail jouw naar jobs@gilbertdeclercq.com 
Kapelanielaan 10 – 9140 Temse - T: +32 3 750.91.76 

www.gilbertdeclercq.com 
 
 

Gilbert De Clercq (opgericht sedert 1957) is een vooraanstaande logistieke 
dienstverlener met een team van ong. 350 medewerkers, 300 voertuigen en meer 
dan 100.000m² aan opslagruimte. Vanuit onze strategisch gelegen vestigingen in 

België, Slovakije en Spanje bieden we onze klanten totaaloplossingen aan voor 
hun logistieke behoeften binnen Europa.  

Availability, transparancy, no nonsense en respect vormen de basisbegrippen 
binnen Gilbert De Clercq.  


