VACATURE
Polyvalent medewerker etikettering (VAL)
(deeltijds)
Doe je graag fysiek werk en kan je met de computer overweg?
Ben je flexibel qua taken en werkuren en heb je interesse in planten?
•

•

•
•
•

Wat zijn de verschillende aspecten van de job?
Jouw taak is het voorbereiden en controleren van de etiketten van onze planten, zodat we deze
dezelfde dag nog winkel-klaar naar onze klanten kunnen verzenden.
o Je trekt de kar met planten van de vloerketting (intern transportsysteem)
o Je herverdeelt eventueel de bakjes met planten over andere karren, voor een vlottere
afhandeling
o Je werkt met een vinger scanner en voert een 10-tal transacties uit op het computer
systeem (SAP).
o Je drukt de etiketten af en legt ze bij de juiste planten, met de nodige steek- of
hangetiketten
o Voor meer complexe orders doe je ook speciale bewerkingen.
o Je kleeft zelf ook nog regelmatig etiketten
In het drukke seizoen (piekperiodes van de sierteelt)
o werk je meer uren &
o stuur je enkele tijdelijke medewerkers aan die de stickers op de potten kleven
o spring je bij in andere afdelingen (ontvangst, consolidatie, …)
Je leert de verschillende planten kennen, zodat je ze herkent en een extra controle kan uitvoeren.
Je werkt mee aan de orde en netheid van de werkplek.
Je leiding gevende is de teamcoördinator van de VAL-afdeling (Value Added Logistics).

•

Wat verlangen wij?
Je bent een harde en oplettende werker die foutloos wil werken.
Je doet graag fysiek werk (rechtopstaand) en daar mag een beetje computerwerk bij zijn.
Vroeg opstaan is voor jou geen probleem. In de drukke periode (het voorjaar) start je voor 8 uur en
werk je tot na 17 uur. De overige tijd van het jaar neem je de gepresteerde meer-uren op en geniet
je van een dagje meer thuis.
Je werkt graag zelfstandig en bent ook een teamspeler.

•
•
•
•

Wat bieden wij?
Een vast deeltijds contract tussen 20 en 32u (bespreekbaar)
Een loon conform de sector en volgens ervaring, aangevuld met maaltijdcheques.
Je komt terecht in een team met enthousiaste en betrokken medewerkers
Een dynamische bedrijfscultuur die waarde hecht aan innovatie, vakmanschap en samenwerken.

•
•
•

Over Floréac
Het handelsbedrijf Floréac focust zich op gespecialiseerde retailers zoals tuincentra en bouwmarkten. We
bieden hen een totaalassortiment van planten. Floréac maakt deel uit van de Floré Groep (Lochristi).
Nog vragen? Contacteer de HR officer voor deze vacature: An-Sara Tiero – An-Sara.Tiero@flore.be – 09 353 54 61

