
 

 

Magazijnier / productiemedewerker 
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BOzARC is een Belgisch familiebedrijf, actief in een aantal Europese landen.  Wij zijn gespecialiseerd in productie en plaatsing 

van aluminium carports & terrasoverkappingen. Onze hoofdzetel is gelegen te Aartselaar.  Service en klantvriendelijkheid zijn 

vanzelfsprekend en vormen de basis van onze werkwijze.  Om de sterke groei van onze onderneming verder te ondersteunen, 

zijn wij op zoek naar een gemotiveerde, resultaatgerichte collega. 

Functieomschrijving  

De magazijnier / productiemedewerker zijn verantwoordelijkheid is tweeledig. Je ondersteunt zowel het magazijn als de 

productie: 

 Je laadt en lost vrachtwagens bij inkomende en uitgaande leveringen met de heftruck 

 Als magazijnier bereid je de leveringen voor door het picken van verschillende componenten met scanning 

 Je verdeelt de materialen (aluminium profielen, bogen, palen, goten) bij de bijhorende klanten 

 Je bedient de plooimachine voor het plooien van aluminium profielen in de productie. Je werkt aan een CNC gestuurde 

machine 

 Je bent de back-up van de productieverantwoordelijke 

 Je zorgt ervoor dat de goederen klaarliggen voor pick up voordat de montage ploegen vertrekken 

 De magazijnier houdt het magazijn proper en is verantwoordelijk voor een correcte stalling van de goederen in de voorziene 

stockplaatsen  

 De magazijnier / productiemedewerker houdt via een productie- en voorraadbeheerssysteem de bewegingen bij alsook de 

voortgang van de productie 

 Als productiemedewerker volgt hij direct de kwaliteit van het geleverde werk op door een accurate meting van de maten 

van de output 

 De magazijnier / productiemedewerker rapporteert aan de operationeel verantwoordelijke 

Benodigde vaardigheden 

 Je bent in uitstekende fysieke conditie 

 Je hebt reeds 1 tot 3 jaar ervaring met hef- of reachtruck 

 Ervaring met CNC gestuurde machines is een sterk pluspunt 

 Handige Harry met 2 rechterhanden en een oplossingsgerichte houding 

 Je spreek en schrijft zeer goed in het Nederlands en kennis van het Frans is een pluspunt 

Vereisten qua gedrag 

 Je werkt zelfstandig en gestructureerd 

 Je gaat ordelijk en kwaliteitsbewust te werk  

 Je bent flexibel, accuraat en resultaat gericht 

BOzARC biedt je: 

 Een afwisselende job 

 Een vast contract na interim periode 

 Een uitdagende job in een groeiende familiale onderneming 

 Een correcte verloning volgens vaardigheden en ervaring 


