WAREHOUSE SUPERVISOR
Om ons Warehouse team in Zele te versterken, zijn we op zoek naar een gedreven Warehouse Supervisor,
met een passie voor logistiek en people. Er staat een uitdagende en gevarieerde job te wachten, in een
snelgroeiend bedrijf in een snel veranderende omgeving!
Wat je doet

Als Warehouse Supervisor zorg je ervoor dat het magazijn efficiënt draait op het gebied van veiligheid,
engagement, kost, productiviteit, kwaliteit en klantenservice. Het magazijn in Zele is het distributiecentrum
voor Europa, Midden Oosten en Afrika en hier ben je mede verantwoordelijk voor de totale organisatie van de
los- opslag en laadactiviteiten. Hiertoe stuur je, samen met je collega supervisor, een team aan van 3
coördinatoren en een 35-tal magazijniers met een focus op de uitgaande flow, picking en verzending. Je
rapporteert rechtstreeks aan de Warehouse Manager.
Bouw je mee aan ons succesverhaal?
Dan zijn dit allvast een aantal van je verantwoordelijkheden:
• Dagelijkse aansturing van het team waarbij het proactief meedenken op gebied van veiligheid- milieuen gezondheid wordt geapprecieerd. Dit in samenwerking met de preventieadviseur.
• Samen met HR werk je aan een performante, transparante, betrokken, en veranderingscultuur. Dat is
onze Brady cultuur. Je motiveert je team en volgt o.a. performanties op via onze ‘performance
indicators’
• Je identificeert,definieert en implementeert verbeteringen voor het magazijn samen met onze
Continious Improvement Engineer en maakt ons magazijn en organisatie nog efficiënter.
• Je staat in voor Orde en Netheid, 5S en klachtenbehandeling in de magazijnomgeving. Je neemt actief
deel aan interne audits.
• Je garandeert efficiënte goederenstromen door het magazijn. Je bent o.a. verantwoordelijk voor
efficiënte en tijdige picking , laad- en los activiteiten en dit aan optimale kost. Je volgt de goederenadministratie op en verwerkt dit in SAP.
• In overleg met de collega Warehouse Supervisor zorg je ervoor dat er voldoende permanentie voorzien
wordt bij vakantieaanvragen en/of ziekteperiodes.
• Je werkt mee, denkt mee en neemt de leiding in projecten
Wie je bent :

•
•
•
•
•

Je bent een geboren peoplemanager met sterke, inspirerende en coachende leiderschapscapaciteiten.
Je vindt het leuk om ons divers team tot uitstekende resultaten te brengen;
Je beschikt over een Bachelor diploma of gelijkwaardig én je hebt ervaring in leidinggevende functie in
een warehouse omgeving van minimum 5 jaar;
Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen in zowel Nederlands als Engels;
Je hebt kennis van MS–office, WMS en ERP. SAP kennis is een voordeel;
Je beschikt over goede administratieve skills;
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•
•
•
•

We kunnen jou omschrijven als klantgericht, stressbestendig, flexibel persoon. je bent
oplossingsgericht en ziet elk probleem als een uitdaging. Je neemt graag initiatief;
De verwachtingen van onze klanten hou je altijd in het achterhoofd en worden nooit in gevaar
gebracht. Je zoekt voortdurend naar mogelijkheden om de klanttevredenheid te verhogen;
Bereidheid mogelijks te werken tot 18.15h;
Je bent een teamplayer waarop we kunnen bouwen om Brady succesvol door zijn veranderingstraject
te loodsen.

Ons aanbod

•
•
•
•
•

Een uitdagende job bij een grote, internationale en beursgenoteerde organisatie maar dan
gecombineerd met de gezelllige kleinschaligheid van een lokale vestiging;
Een boeiende en aantrekkelijke carrière waar we oog hebben voor talenten en persoonlijke,
professionele ontwikkeling.
Een dynamisch team, waar initiatief en ondernemerschap gewaardeerd worden;
Een innovatieve, vooruitstrevende en technische omgeving;
Uiteraard bieden we ook een aantrekkelijk loon, aangevuld met extralegale voordelen.

Ben jij de Brady Wegwijzer?

Ben jij iemand die verantwoordelijkheid, voortdurende innovatie en excellentie nastreeft?
Heb je zin actief je steen bij te dragen aan de wereld van morgen bij een toonaangevende internationale
speler?
Laat dan snel van je horen via jobszele@bradycorp.com of bel 052/45.78.81 voor meer info over deze vacature.
Tot snel!
Niet gevonden wat je zoekt? Bekijk ook onze jobite: wegwijzers.brady.be
Over ons

Brady is één van de grootste werkgevers in Zele. Elke dag geven ruim 260 medewerkers hier het beste van
zichzelf. Wereldwijd werken er 6.500 mensen bij Brady. Onze hoofdzetel bevindt zich in de US, waar het bedrijf
meer dan 100 jaar geleden werd opgericht. Brady maakt en levert totaaloplossingen voor het identificeren en
beveiligen van mensen, producten en plaatsen. Ook al merk je ons niet op, we zijn overal aanwezig. De
mondmaskers, plexi-wanden en vloermarkeringen die ervoor zorgen dat je winkel- of restaurantbezoek coronaproof verloopt, check! Maar ook de exit-bordjes die je veilig naar de nooduitgang loodsen of De medewerkers
van Brady vormen het kloppende hart van ons bedrijf. Hun passie, geestdrift en vindingrijkheid stelde Brady in
staat om uit te groeien tot marktleider als het gaat om identificatie en veiligheidssignalisatie in de meest
veeleisende industrietakken ter wereld. In ruil hiervoor geven wij onze teamleaden respect en waardering en
dragen we zorg voor hen.
Wil je meer weten over wat onze mensen bij Brady doen? Volg ons via Linkedin ( Brady Europe, MiddleEast &
Africa) en hou Brady Zele in de gaten op Instagram en Facebook!
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