Warehouse
Manager
BEDRIJF

WAT HOUDT DE JOB IN

Pollet Group

Als Warehouse Manager coördineer je alle warehouse
activiteiten met als doel te voorzien in een optimaal
voorraadbeheer en een correcte en snelle levering van
goederen te garanderen voor de klanten.

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 medisch
georiënteerde bedrijven. Samen telt de groep
zo’n 1500 medewerkers.
















Je zorgt ervoor dat alle logistieke processen
(ontvangst/opslag/verzamelen/verpakken en
verzenden) vlot verlopen en dat volgens de
gevraagde specificaties.
Je superviseert de dagelijkse warehouse-activiteiten
en daarbij ook het volledige luik inzake people
management. Je coacht en stuurt een team aan van
25 logistieke medewerkers. Je stimuleert de
onderlinge samenwerking binnen het team en
engageert jouw medewerkers door hen actief te
betrekken.
Je behartigt de planning van het hele magazijn en
stuurt bij waar nodig met aandacht voor een
proactieve en correcte inzet van het personeel,
productiviteit, efficiëntie en veiligheid.
Je analyseert, optimaliseert en standaardiseert
werkprocessen. Je signaliseert problemen, risico’s en
knelpunten in processen en streeft continu naar
verbetering.
Je bewaakt het efficiënt stockbeheer in het magazijn.
Je beheert de voorraadniveaus; alsook de
stockcontroles.
Je zorgt mede voor een veilige en propere
werkomgeving en zorgt ervoor dat de
veiligheidsvoorschriften worden gevolgd.
Je optimaliseert mee het gebruik van ons nieuw ERPpakket voor de warehouse activiteiten.
Je staat in voor de correcte rapportering van
operationele en financiële parameters en waarborgt
het behalen van de vooropgestelde doelstellingen.
Je vormt een sterke tandem met onze Supply Chain
Manager.

Warehouse
Manager
PROFIEL
 Je genoot een hogere opleiding in logistiek en/of je
beschikt over een gelijkwaardige ervaring binnen een
logistieke managementrol (bij voorkeur minimum 5
jaar).
 Als warehouse manager ben je service-minded. De
klant staat voor jou centraal!
 Om succesvol te zijn in deze rol, moet je effectief
kunnen multitasken in een snelle en dynamische
omgeving. Je bent organisatorisch sterk, punctueel,
nauwkeurig en resultaatgericht.
 Je bent een geboren leider die goede relaties kan
opbouwen en weet hoe je jouw team moet
enthousiasmeren en motiveren.
 Je bent een doener (pragmatisch en actiegericht)
maar kan een langetermijnvisie uitstippelen en
waarmaken. Strategisch inzicht is onontbeerlijk!
 Je communiceert helder en op een vlotte manier. Je
werkt graag in een “no nonsense” cultuur. Je kan jou
vlot uitdrukken in het Nederlands en Frans en hebt
een goede kennis Engels.
 Je hebt een grondige kennis van IT-tools (WMS).

AANBOD
We bieden jou een afwisselende en uitdagende
job in een snelgroeiende onderneming waar
ondernemerschap en initiatief nemen wordt
gestimuleerd en er een ‘can-do’-mentality
heerst. Je krijgt de kans om jouw potentieel
voluit te benutten met ruimte voor ambitie en
doorgroeimogelijkheden.
Je vervoegt een warm internationaal en volledig
Belgisch familiebedrijf met oog voor zijn
medewerkers en zijn klanten.
Een aantrekkelijk salarispakket conform jouw
ervaring.

HQ WAREGEM
Textielstraat 13
8790 WAREGEM
www.polletgroup.com

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

