Assistent logistiek-techniek
Metra BVBA zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een Assistent logistiek-techniek met volgende
taken: magazijnwerk, assistent-techniek en verwante administratieve taken. Hij/zij is vlot ter taal en
beschikt over een praktische kennis van Frans en Engels.

Waar staat Metra voor?
Metra ‘helpt helpen’ met oplossingen die het comfort, de levenskwaliteit en de zelfredzaamheid van
de zorgontvanger verhogen en de zorgtaak voor de zorgverlener verlichten.
Wij werken uitsluitend samen met professionele partners in de zorg zoals thuiszorgwinkels,
zorginstellingen, ziekenhuizen, mutualiteiten, ergotherapeuten, openbare besturen, …
De klanten van Metra komen uit gans België, wij zijn exclusief distributeur voor hoofdzakelijk Europese
fabrikanten, Metra is dus een multicultureel en drietalig bedrijf.
www.metra.be

Persoonlijke eigenschappen & vaardigheden















Je bent werklustig en steekt graag de handen uit de mouwen.
Je verkeert in een goede fysieke conditie.
Je kan jezelf organiseren.
Je kan omgaan met autonomie.
Je bent stressbestendig.
Je bent taalvaardig en kan je uit de slag trekken in het Engels en Frans.
Je bent technisch handig.
Je bent flexibel, je werk moet af zijn.
Je stelt je collegiaal op, je steekt met plezier een handje toe bij je collega’s indien nodig.
Er moet gewerkt worden, maar het mag ook wel plezant zijn.
Je bent leergierig, nieuwe zaken aanleren doe je graag.
Je kan soepel en integer functioneren binnen een KMO-organisatie.
Je bent vertrouwd met Office: Outlook, Word, Excel, …
Je beschikt over een Rijbewijs B.

Takenpakket
Logistieke taken
Intake goederen: input in stockprogramma, nazicht goederen, controle levering + fysieke handeling
Uitleveren en verzenden goederen: input in stockprogramma + fysieke handeling verzending
Technische taken
Beheer, verzending en onderhoud van onze demotoestellen
Onderhoud toestellen op locatie bij klanten
Levering en installatie bij klanten (occasioneel)
Kleine herstellingen, offertes + opvolging
Klaarmaken en kwaliteitscontrole van toestellen die geleverd moeten worden
Assistentie verlenen aan hoofdtechnieker bij installaties
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Administratieve taken
Stockbeheer (via softwarepakket)
Communicatie leveranciers: fouten, herstellingen, na-leveringen, levertermijnen, …
Leveranciersbestellingen (courante goederen)
Aankoop kleine materialen (magazijn, installatie, verpakking, …)
Algemene taken
Onderhoud magazijn
Onderhoud parking en omgeving
Organisatie stock

Opleiding & ervaring
Bij voorkeur opleiding secundair onderwijs, ervaring is niet vereist, je moet wel bereid zijn om te leren
en te groeien!

Wat heeft Metra te bieden?







Grote bereidheid om te investeren in de opleiding van onze nieuwe collega.
Een ambitieuze KMO die sterk wil groeien de komende jaren.
Een bedrijf dat een grote mate van autonomie biedt aan zijn medewerkers.
Werken in een maatschappelijk relevante sector, een hart voor gezondheid en zorg.
Verloningspakket op basis van ervaring en bereidheid tot groeien, inclusief maaltijdcheques en
hospitalisatieverzekering.
Een compact team (10 mensen) dat er samen wil voor gaan.

Interesse?
Stuur uw CV met motivatiebrief per mail naar Metra BVBA t.a.v. Steven Dietvorst: sd@metra.be
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