
 
 

VACATURE  
WAREHOUSE OPERATOR 
 
Je zet je actief in om taken en opdrachten te verwerken en om 
realistische prestaties of output te leveren volgens de gestelde eisen. 
Je zet je mee in om met zorg en aandacht de regels en voorschriften 
mbt orde, netheid en (voedsel)veiligheid op te volgen. 

 
Jouw verantwoordelijkheden 

• Je bent verantwoordelijk voor het ganse operationele magazijn 
gebeuren en bijhorende administratie. Je kan goed structureren 
en organiseren waarbij je snel, flexibel maar nauwkeurig kan 
werken. 

• Je hebt geen specifieke opleiding nodig, veel kennis en 
vaardigheden leer je op je werkplek. Je start met een interne 
opleiding waarin je ook uitleg krijgt over de 
(voedsel)veiligheidsprocedures van ons bedrijf. 

Jouw taken 
• Verpakken van afgewerkte producten, klaarzetten voor afhaling 

transporteurs of koerierdiensten 
• Opvolging van verzendingsdatums 
• Regelen van transporten 
• Back up voor aanmaken en opvolgen bestelbons 
• Paklijsten & verzendingsdocumenten 
• Picking van afroeporders 
• Ontvangst goederen en identificatie door SKU-labels 
• Stockbeheer verpakkingsgoederen (karton, palletten, kernen, …) 
• Stockbeheer afgewerkte sleeves 



• Orde/ netheid in verpakkingszone en op einde van de 
afwerkingslijnen 

• Back-up voor bestellingen grondstoffen bij afwezigheid 
supervisors 

• Ondersteuning voorbereiding drukkerij en afwerking 
• Laden/Lossen van vrachtwagens 
• Beheer van inktlokaal en solvent ruimte ism drukvoorbereider 

Jouw profiel 
• Je bent in het bezit van een geldig vorklift attest, of bent bereid 

dit te behalen 
• Kritisch ten opzichte van het eindproduct; oog voor kwaliteit  
• Beschikken over technisch inzicht om kleine storingen te 

verhelpen 
• Kennis van het office pakket (word – excel) 
• Vlotte mondelinge communicatie (intern/extern) 
• Vlotte communicatie per email (intern/extern) 
• Je spreekt en begrijpt Nederlands 
• Je kan je uitdrukken in het Engels  
• Bijkomende talen zijn een plus 

 
Ons aanbod 

• Een voltijdse job van onbepaalde duur in een dynamische KMO 
in volle groei 

• Een marktconform salaris en goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden 

• Werken in een nationale en internationale omgeving die gericht 
is op groei. U gaat werken met de modernste technieken en 
systemen en hebt collega’s die uw ambitie delen 

• Werken in een jong, ambitieus en energiek team 
• Prettige en informele werksfeer 

 

Contact 
Mail je motivatie en CV naar hr@heliospackaging.com 


