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AVA needs you!

AVA is een toonaangevende retailer die ernaar streeft elk moment in 
het leven van de klant uniek te maken. En dit zowel online als offline in 
één van de 50 winkels. Of het nu gaat over een geboorte, een
communie, een verjaardagsfeest, de schooltijd of een knutselmoment, 
met AVA wordt elk moment nog net iets unieker. Ook op de B2B-markt 
wenst AVA zich online en offline verder te ontwikkelen. 

www.ava.be
@AVAmoment

• Een boeiende en uitdagende job in een financieel gezond groeibedrijf met leuke collega’s.
• Een afwisselende job met ruimte voor initiatief die je op zelfstandige wijze kan uitoefenen en waarbij je kan
  rekenen op een marktconform salaris met een interessant pakket extralegale voordelen.
• Een uitvoerige on-the-job opleiding inzake het magazijnproces, de scanning van de goederenontvangst en
  de seizoensverwerking.

In onze logistieke afdeling te Temse (AVA Walgoed) zijn we op zoek naar een Logistiek Coördinator Seizoensarti-
kelen. Als coördinator vorm je een belangrijke schakel binnen het verwerkingsproces van de binnenkomende en 
uitgaande seizoensartikelen van AVA. 

Neem alvast een kijkje op ava.be en stuur je motivatiebrief en uitgebreid CV bij voorkeur per e-mail met als 
onderwerp ‘logistiek coördinator seizoensartikelen’ naar hr@ava.be.

Naar wie zijn we op zoek?

Wat krijg je in de plaats terug?

Interesse?

Wat kan je verwachten?

• Je coördineert en werkt mee aan volgende taken:
  o Binnenkomende opdrachten voorbereiden
  o De verdeling van de seizoensgoederen in goede banen leiden
  o De retourbehandeling uitvoeren
  o De verpakkingsactiviteiten uitvoeren
• Samen met je leidinggevende bepaal je de dagelijkse prioriteiten.
• Je verdeelt de binnenkomende opdrachten en werkbonnen aan de medewerkers met begeleidende instructies.
• Je voert de nodige kwaliteitscontroles uit op vlak van etikettering, verpakking en productspecificaties. 
• Je bewaakt de orde en de netheid in de werkzones.
• Je wordt tewerkgesteld bij AVA Walgoed in Temse en je werkt in een ploegendienst. De vroege shift loopt van
  06u00 tot 13u30 (vrijdag 13u00) en de late shift van 13u30 tot 21u00 (vrijdag 20u00).

Logistiek coördinator seizoensartikelen (m/v)

• Je houdt van een weloverwogen aanpak.
• Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en neemt graag initiatief.
• Je bent communicatief en assertief.
• Je bent stipt en je werkt nauwkeurig. 
• Je bent flexibel en stressbestendig. 
• Je hebt zin voor organisatie.
• Je hebt ervaring en/of een attest reachtruck. Ervaring met een elektrische stapelaar/transpallet is een voordeel. 
• Je beschikt over een basiskennis PC (MS Outlook, MS Excel)


