Interalu is al 50 jaar een gevestigde waarde in de ontwikkeling en productie van metalen plafonds en
klimaatplafonds. We zijn een 100% Belgisch bedrijf, zowel onze kantoren als onze productie bevinden zich in
Wilrijk bij Antwerpen. Intussen zijn we een internationale speler waarbij wij een stabiele en betrouwbare
partner voor onze klanten zijn. Door de inzet van al onze medewerkers groeit ons bedrijf elke dag. Daarom zijn
we nu op zoek naar:

Administratieve medewerker Productie

Profiel:
-

Eerdere werkervaring in een aankoop en/of logistieke omgeving is een pluspunt
Planmatig, nauwgezet en stipt
moedertaal Nederlands en goede kennis van het Frans in spreken en schrijven.
Affiniteit met techniek of een technische achtergrond door ervaring of opleiding.
De directe aanpak in de bouwwereld bevalt je
Vriendelijk, vlot en duidelijk communiceren met alle betrokken partijen.

Functieomschrijving:
-

Een belangrijke schakel tussen productie en verkoop
Mee instaan voor voorraad-, magazijn- en aankoopbeheer, order processing en transport planning.
Stockbehoeftes analyseren
Je maakt deel uit van het aankoopteam en bepaalt mee de aankoopstrategie met aandacht voor
kwaliteit en kwantiteit.
Zorgen voor een stipte verwerking en opvolging van bestellingen en dossiers.
Zowel met klanten als leveranciers streef je naar langetermijnrelaties.

Aanbod:
-

Je komt terecht in een financieel gezond en stabiel familiebedrijf met groeipotentieel, omringd door
competente en dynamische collega’s.
We belonen jouw inzet en motivatie met een aanlokkelijke verloning.
Je krijgt een opleiding op maat van jouw kennis en vaardigheden. Daarnaast kan je ook steeds rekenen
op de knowhow en de expertise van de verschillende afdelingen en collega’s.
Interalu is een familiaal bedrijf waar ook geregeld plaats gemaakt wordt voor plezier en extra
activiteiten zoals incentives en gezellige babbels after-work. Ook dát is Interalu!

Herken je jezelf in deze omschrijving? Wil je een inkijk in het productgamma dat je zal vertegenwoordigen?
Bekijk dan onze website interalu.eu.
Kriebelt het om erin te vliegen? Stuur dan jouw actuele cv en je overtuigende motivatiebrief naar
wim.dujardin@interalu.eu!
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