
Supply 
Chain 
Assistant

AVA needs you!

AVA is een toonaangevend retail bedrijf van school- en bureelartikelen, 
decoratie- en horecamateriaal, verpakkingen en nog veel meer. Het 
winkelnetwerk en de horecaklanten over heel België en Luxemburg 
sturen we aan vanuit ons hoofdkantoor te Temse. 

Voor onze afdeling Logistics zijn we op zoek naar een:

www.ava.be
@AVAmoment

Neem alvast een kijkje op ava.be en stuur je motivatiebrief met als onderwerp ‘supply chain assistant’
en uitgebreid CV per e-mail naar hr@ava.be. 

Naar wie zijn we op zoek?

Wat krijg je in de plaats terug?

Interesse?

Wat ga je doen?

Supply Chain Assistant

• Je bezit een bachelorsdiploma in logistiek of bent gelijkwaardig door ervaring.
• Je hebt bij voorkeur een relevante werkervaring 
• in een logistiek administratieve ondersteunende functie. Ervaring in retail/logistiek is een pluspunt.
• Je bent heel analytisch en Excel heeft voor jou weinig geheimen.
• Je neemt graag initiatief en gaat op zoek naar oplossingen.
• Je hebt affiniteit met AVA en de producten. 
• Je bent open-minded en hands-on.

• Je beheert het totale stockoverzicht, in samenspraak met de logistiek manager.
• Je verhoogt de stock health en verbetert de accuraatheid.
• Je zoekt naar efficiënte oplossingen om alle stock transparant te houden.
• Je analyseert de voorraad, bepaalt de te nemen acties, 
• volgt deze verder op en stuurt bij waar nodig.

• Je komt terecht bij een groeiende succesvolle op en top Belgische retailer 
• die alles heeft om het te maken. 
• We zijn een hecht familiebedrijf met een sterke hands-on mentaliteit. 
• Je werkt nauw samen met je collega’s binnen het team en collega’s van andere afdelingen. 
• Ons salarispakket is aantrekkelijk en aangevuld met hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, enz.

• Je bent vlot 3-talig: Nederlands, Frans en Engels.
• Je bent collegiaal en vindt het belangrijk om deel uit te maken van een hecht team.


