
Is deze vacature op jouw lijf geschreven?
Laat dan vandaag nog van je horen. Mail je CV en motivatiebrief naar jobs@rubiomonocoat.com met de 
vermelding “Magazijnier” en dan hoor je snel van ons. Succes!

MAGAZIJNIER
Muylle Facon BVBA is een dynamisch, jong familiebedrijf, gevestigd in Izegem (West-Vlaanderen). We 
zijn producent van milieuvriendelijke olie voor de afwerking van hout voor zowel interieur- , exterieur- als 
industriële toepassingen. Op vandaag worden onze producten verkocht in 82 landen, verspreid over alle 
continenten. Door de continue groei zijn we dringend op zoek naar versterking.

Wat we zoeken
Als magazijnier ben je (mede)-verantwoordelijk voor het operationeel beheer van het magazijn van de 
grondstoffen alsook de afgewerkte producten. Ook het laden en lossen van vrachtwagens, alsook de controle 
van de ontvangen goederen behoren tot je takenpakket. Een verdere greep uit je gevarieerd takenpakket:

 › Je bent (mede)-verantwoordelijk voor de organisatie van de verschillende afvalstromen.
 › Je staat in voor het onderhoud van de beschikbare transportmiddelen. 
 › Je kan actief plannen, coördineren en opvolgen. Je overlegt met de interne dienst verkoop om alle 
zendingen tijdig en in perfect staat te versturen 

 › Je verzorgt het interne transport van grondstoffen naar productie en van de afgewerkte producten naar 
de verzendzone. 

 › Je bent verantwoordelijk voor de naleving van de kwaliteits- en werkvoorschriften die van toepassing 
zijn bij de uitvoering van de dagelijkse taken alsook voor de “orde en netheid” van het magazijn.

Wie jij bent
 › Je hebt een basiskennis stockbeheer. Ervaring in een dergelijke functie is een groot pluspunt.
 › Je kan met een heftruck rijden en je kan hiervan een attest voorleggen.
 › Je hebt ervaring met het besturen van een (BT) reachtruck (bij voorkeur ook met attest).
 › Je beschikt over de nodige IT kennis voor het uitvoeren van logistieke administratieve taken. 
 › Je kan zowel zelfstandig als in een klein team werken. 
 › Daarnaast zijn we op zoek naar een persoon die durft initiatief nemen, flexibel is en 
probleemoplossend werkt.

 › Je houdt je strikt aan de veiligheidsregels.

Wat wij te bieden hebben
Je komt terecht in een dynamisch familiebedrijf in volle groei. We bieden je een toffe, dynamische en 
afwisselende job aan met een competitief salaris in een leuke werksfeer binnen een jong team.


