
LOGISTIEK ASSISTENT (M/V)

www.ava.be

Alles om je talent groot te maken
 

 

 

Functieomschrijving

Opleidingsniveau: Bachelor Logistiek

Je hebt een goede taalkennis: Nederlands, Frans, Engels.

Je plant graag en bent oplossingsgericht ingesteld.

Je bent een organisatietalent en je werkt ordelijk en nauwkeurig.

Je bent flexibel, klantgericht en hebt oog voor kwaliteit. 

Je kan vlot overweg met het Office pakket (Outlook, Excel, Word) 

Je bent vlot in de omgang en je hebt een positieve en dynamische ingesteldheid. 

Je kent de basis van de belangrijkste grafische programma’ s.

Je bent een teamplayer die graag ondersteunend werk levert en zichzelf verder wil ontwikkelen.

Jouw profiel

AVA papierwaren is een toonaangevende retailer van school- en 
bureelartikelen, decoratie- en horecamateriaal, seizoensartikelen,
feestversiering, tafelbekleding en zoveel meer. De 50 winkels en 
de horecaklanten over heel België en Luxemburg sturen we aan
vanuit ons hoofdkantoor te Temse, waar ook het productiecentrum
is gelegen.
Beschik je over een Bachelor diploma Logistiek? Zijn Logistiek en
Supply Chain je passie? Heb je een kennis van de Nederlandse, 
Franse en Engelse taal?  Dan ben jij de sterke LOGISTIEKE ASSISTENT
die wij zoeken!

Ondersteuning van de warehouse supervisors bij de sturing van de operatie van het distributiecentrum.

Je staat in voor de organisatie en fysieke uitvoering van voorraadtellingen en controle. Je bent hiervoor 

mee actief op de werkvloer aanwezig.

Je communiceert de voortgang en status van activiteiten aan de warehouse supervisors en direct 

betrokken afdelingen binnen AVA. 

Planning van en organisatie van transporten (importcontainers, winkel- & klantendistributie).

Evaluatie van transportdossiers.

Je beheert de voorraadniveaus van logistieke hulpmiddelen (dozen, tape, foliën, etiketten,…), 

je plaatst bestellingen en volgt deze op van a tot z.

Je vervult de back-up functie voor de afhandeling en opvolging van leveringen aan klanten en 

van leveranciers. Waar nodig geef je administratieve ondersteuning aan het team.

Een boeiende en uitdagende job in een toonaangevend en financieel gezond groeibedrijf.

Een toffe werkomgeving in een dynamisch team.

Ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling met een professionele ondersteuning. 

Een afwisselende job die je op zelfstandige wijze kan uitoefenen. Een intensieve

 “on the job training” van alle processen op de werkvloer.

Een competitieve verloning aangevuld met extralegale voordelen. 

We bieden je:

Interesse?
Stuur dan snel je motivatiebrief en CV per mail naar hr@ava.be met als referentie ‘Logistiek Assistent’. 


