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PZ LANAKEN-MAASMECHELEN in MAASMECHELEN zoekt

LOGISTIEK MEDEWERKER
(ARBEIDER)

Vereiste studies
• Geen specifieke

Vaste Job - Online sinds gisteren - Gewijzigd sinds gisteren

Functieomschrijving
Als arbeider sta je in voor de uitvoering van algemene opdrachten van
administratieve en logistieke aard binnen het werkdomein van het team
logistiek.
Jouw taken op vlak van infrastructuur:
• Klein onderhoud in en om de gebouwen en bijgebouwen (in

studievereisten

Talenkennis
• Nederlands (goed)

Werkervaring
Niet van belang

Rijbewijs
B

samenspraak met de respectievelijke gemeentelijke diensten).

Contract
Jouw taken op vlak van voertuigenpark:
• Vaste Job
• Opvolging van de staat van het wagenpark (incl. banden);
• Opvolging van de keuringen;

• Contract van
onbepaalde duur

• Instaan voor het reinigen van de voertuigen in de carwash;

• Voltijds

• Verplaatsingen naar externe partners voor ombouw en herstellingen.

• Dagwerk +

Jouw taken op vlak van logistiek:

Weekend

• Logistieke ondersteuning waar nodig;

Plaats tewerkstelling

• Afhalen/wegbrengen van goederen bij/naar externe partners;

Dokter Haubenlaan(M) 2

• Logistieke shuttle tussen de verschillende gebouwen van de zone.

3630 MAASMECHELEN

Profiel
• Basiskennis van algemene computertoepassingen, specifieke
toepassingen op vlak van zijn/haar werkdomein of bereid zijn
dergelijke vorming te volgen en in staat zijn deze met succes af te
ronden;
• Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie;
• Bekwaam zijn om zelfstandig te werken;
• In staat zijn om correcte en volledige informatieoverdracht m.b.t.
werkzaamheden te geven aan leidinggevenden/collega’s;
• Beschikken over de nodige sociale vaardigheden;
• Stressbestendig zijn;
• Blijk geven van assertiviteit;
• Multifunctioneel en polyvalent zijn binnen de taakomschrijving;
• Een dynamische en creatieve ingesteldheid hebben;
• Gedreven en enthousiast zijn;
• Discreet, betrouwbaar, onpartijdig, integer en loyaal zijn;
• Meehelpen aan het creëren van een positieve werksfeer;
• Ordelijk, methodisch, stipt en met respect voor termijnen werken;
• In openheid werken en bereid zijn tot het afleggen van rekenschap;
• Het werk dat gedaan moet worden zien en ernaar handelen in overleg
met de leidinggevenden;
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• Bij problemen niet afwachten maar informatie verzamelen en actie
ondernemen om het probleem op te lossen in overleg met de
leidinggevenden;
• Extern en intern klantgericht werken: snel en adequaat reageren op
vragen, verzoeken, klachten in overleg met leidinggevenden.

Jobgerelateerde competenties
• Domein: Onderhoud
• Toezicht houden op een organisatie of een voertuigenpark voor: Lichte
voertuigen
• De bevoorrading organiseren en beheren (controle en opvolging van
het verbruik, bestellingen, ...)
• Het onderhoud van een opslagzone en het materieel controleren
• Het onderhoud van vervoermiddelen of machines opvolgen (visuele en
reglementaire controle, vloeistoffen op peil brengen, ...)

Aanbod
• De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal DD1 (20.903,51
€ minimum tot 22.879,59 € maximum aan de huidige indexcoëfficiënt).
• Gratis hospitalisatieverzekering.
• Minimum 32 verlofdagen per jaar.
• Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van
weekend, nacht of overuren.
• 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het
openbaar vervoer en 100% voor het treinvervoer.
• Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door
veel menselijke contacten.

Plaats tewerkstelling
PZ LANAKEN-MAASMECHELEN
Dokter Haubenlaan(M) 2
3630 MAASMECHELEN

Waar en hoe solliciteren?
Per brief

Contact: Linda Cox
PZ LANAKEN-MAASMECHELEN
Dokter Haubenlaan(M) 2, 3630 MAASMECHELEN

Politiezone Lanaken-Maasmechelen – tav personeelsdienst - Dr Haubenlaan 2 – 3630 Maasmechelen – uiterlijk op 20 april
2018 (postdatum geldt).
• Naast CV en beknopte motivatiebrief dient ook een kopie van je rijbewijs en een uittreksel strafregister dat maximaal
3 maanden oud is meegestuurd te worden.
Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen
Sollicitaties tot en met 20 april 2018
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VDAB-vacaturenummer: 57459387
Deze functie staat open voor iedereen.
Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken vacatures.

https://www.vdab.be/jobs/vacatures/57459387/logistiek-medewerker-arbeider?sinds=1&p=1&af... 10/04/2018

