Satic-Minera (www.satic-minera.be) is een
belangrijke bedrijvengroep behorend tot een
grote Nederlandse multinational
(www.dehoop.nl). De groep is actief in de
handel en productie van zand, grind en steenslag als grondstof voor de bouw. Naast de
hoofdzetel in Merksem heeft Satic-Minera nog
depots in Roeselare, Lummen, Terneuzen
en Brussel. Voor de hoofdzetel
in Merksem zien we op korte termijn uit
naar een uitstekende (m/v)

Functie-inhoud: Het huidig team, bestaande uit 3 collega’s, moet dringend versterkt worden. Deze afdeling
beheert een logistiek budget van ongeveer 15 miljoen euro en dit door dispatch van vrachtwagens,
dispatch van schepen en offertebeheer. Dit houdt in: • noteren van afroepbestellingen en plannen van
vrachtwagens • zoeken en bevrachten van schepen • opmaken van offertes en opvolgen in samenwerking
met depots en zone managers … De administratie hiervoor gebeurt in een AX-beheersysteem.
Functieprofiel: • hoger opleidingsniveau of gelijkwaardig door bewezen ervaring • ook young potentials
komen in aanmerking • stressbestendig met een zeer goed logistiek en analytisch denkvermogen
• extravert en commercieel profiel • transparante communicator • geoefend pc-gebruiker met talenkennis
N/F • woonachtig in regio Antwerpen.
Functievoordelen: Aan een kandidaat met doorgroeipotentieel biedt Satic-Minera • een uitstekend
remuneratiepakket aangevuld met extralegale voorwaarden • een grote mate van werkautonomie en alle
nodige tools om te slagen in de job • daarenboven mikt Satic-Minera uitdrukkelijk op een langetermijn
samenwerking.
Interesse in deze functie? Aarzel niet en mail of schrijf met volledig cv naar Satic-Minera, Rietschoorvelden
20 B, 2170 Merksem. E-mail: info@satic-minera.be. Indien u aan het gestelde profiel beantwoordt, zal u
uiterlijk 10 dagen na uw schrijven uitgenodigd worden voor een persoonlijk onderhoud in Merksem.
De selectieprocedure verloopt in exclusieve samenwerking met ons erkend advieskantoor.
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