WE ARE HIRING

WMS Supervisor

BEDRIJF
Euraqua

LOCATIE
Waregem

OVER ONS
Pollet Group met hoofdzetel in Waregem, heeft
vestigingen in 14 landen en is actief binnen 3
.
segmenten: de sector van waterbehandeling,
de zwembadwereld en de medische industrie.
Pollet Water Group bundelt 25 bedrijven actief
in waterbehandeling. Pollet Pool Group
bewerkt de markt van zwembadbouwers met 8
distributiefirma’s en 2 fabrikanten. Pollet
Medical Group bestaat uit in totaal 6
gespecialiseerde medische georiënteerde
bedrijven. Samen telt de groep zo’n 1500
medewerkers.

WAT HOUDT DE JOB IN?
Als WMS Supervisor ondersteun je het bedrijf door
verantwoordelijkheid te nemen over de gegarandeerde en
constante performantie van het Warehouse Management
Systeem. Met drie bedrijven die afhankelijk zijn van een goede
werking van het WMS, is het van het allergrootste belang dat
hier steeds iemand met kennis en gedrevenheid aan het roer
staat. Je streeft voortdurend naar efficiëntie en
standaardisatie, en problemen los je zo snel mogelijk op. Om
succes te verzekeren, is het ook belangrijk om samen te
werken met de andere collega’s uit verschillende takken van
het bedrijf. Je moet vooruit kunnen denken om de noden van
het bedrijf zo goed mogelijk in te vullen en mee te werken aan
een optimaal functionerend magazijn en een succesvolle
logistieke afdeling.
•
•
•
•
•
•

Je stuurt het WMS aan vanuit het oogpunt van
supervisor.
Je begeleidt jouw supportmedewerker waar nodig.
Je zoekt en implementeert lange-termijn oplossingen
voor complexe vraagstukken.
Je werkt mee aan studies voor een betere
magazijn/wms-werking.
Je biedt ondersteuning aan collega’s, zowel op de
werkvloer als in de administratie.
Je merkt problemen op en doet verbetervoorstellen.
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PROFIEL
•

Als WMS Supervisor heb je ervaring binnen de
logistieke sector. Bij voorkeur heb je ook een
relevante ervaring binnen een soortgelijke functie.

•

Je hebt een eerste ervaring als leidinggevende.

•

Je bent een initiatiefnemer en gaat de vele
uitdagingen niet uit de weg.

•

Je kan vlot overweg met een ERP en WMS syteem.
Bovendien ben je analytisch sterk en heeft excel
weinig geheimen voor jou.

•

Je hebt een uitstekende kennis van Nederlands en
Engels.

WAT BIEDEN WIJ JOU
Een voltijdse tewerkstelling met vast contract.
Een aantrekkelijk salarispakket conform jouw
ervaring.
Ons bedrijf is vlot bereikbaar op 3 km van de afrit
E17/Deerlijk en 3km van de afrit E17/Waregem.
We bieden jou een afwisselende en uitdagende
job in een no-nonsense en dynamische KMO met
een 26-tal medewerkers waar teamspirit
centraal staat en waar ondernemerschap en
initiatief nemen worden gestimuleerd. Je
vervoegt tevens een warm internationaal bedrijf
met oog voor zijn medewerkers en zijn klanten.

EURAQUA
Textielstraat 13
8790 Waregem

LET’S MEET
Stuur je C.V. en motivatiebrief naar
jobs@polletgroup.com
Meer info? Neem een kijkje op:
www.euraqua.com
www.polletwatergroup.com

