
Magazijnier/Chauffeur (m/v)

Filiaal Hamme

Deschacht, met hoofdzetel gevestigd in Oostakker, is de ideale partner voor elk bouwproject. U vindt bij ons een uitgebreid 

gamma aan Riolerings- en Afvoermaterialen, Dak, Gevel en Isolatiematerialen en Folies bestemd voor zowel de 

bouwprofessional als de doe-het-zelver. Van een kleine familiale organisatie is Deschacht, door gerichte investeringen en 

overnames, in enkele decennia uitgegroeid tot de topspeler in zijn segment. De organisatie telt 8 filialen, verspreid over 

Vlaanderen en Wallonië, waar de 130 medewerkers een omzet realiseren van circa 85 miljoen Euro op jaarbasis. 

Het filiaal in Hamme wordt volledig vernieuwd/verbouwd en daarom zijn we op zoek naar een Chauffeur/Magazijnier(m/v).

Wij staan klaar om samen te werken.

Functie

AanbodProfiel

• Je hoofdtaak is het bestellen van klanten. Je luistert 
naar wat ze nodig hebben en geeft advies hierover. 
Je begeleidt de klanten in het magazijn en verzamelt 
de goederen. Je zorgt voor de ontvangst, controle en 
stockage van inkomende goederen. Ook orderpicking, 
het klaarzetten van goederen voor transport en het 
laden van voertuigen behoort tot je takenpakket.

• Daarnaast sta je in voor het veilige en tijdige vervoer 
en de levering van onze materialen. Je staat in voor het 
laden en lossen en levert zowel aan werven, andere 
vestigingen als bij particulieren.

• We zorgen eerst voor een grondige opleiding, waarna je 
aan de slag kan. We bieden je een vast contract in een 
aangename werkomgeving en een motiverend loon met 
extralegale voordelen.

• Je hebt stabiele ervaring als magazijnier.

• Je bent in het bezit van een rijbewijs (C).

• Je wil je job van magazijnier combineren met 
klantencontact en advies geven.

• Kennis van bouwmaterialen is een grote meerwaarde. Je 
hebt technisch inzicht.

• Je bent communicatief, klantgericht en stressbestendig. 
Je hebt zin voor orde.

• Je vult je takenpakket flexibel in om zo als team 
optimaal te functioneren en garandeert veilig rijgedrag.

• Een heftruckattest is een pluspunt.

Interesse? Contacteer ons op 052 25 87 20 of stuur je cv en motivatiebrief
naar michel.huylebroeck@deschacht.eu of kom langs in een filiaal.


