
Logistiek bediende 
V-ZUG is marktleider in Zwitserland op vlak van productie en verkoop van huishoudelijke apparatuur (ovens, kookplaten, 
vaatwassers, afzuigkappen, koelkasten, …).  Het hoofdkantoor en volledige productie bevindt zich in Zug, Zwitserland.  Al meer 
dan 100 jaar ontwikkelt en produceert V-ZUG daar innovatieve apparaten die nu sinds 10 jaar ook in een aantal geselecteerde 
buitenlandse markten beschikbaar zijn. Wereldwijd werken er circa 2000 mensen bij V-ZUG.  
 
Voor de verdeling van de premium V-ZUG inbouwapparaten in West-Europa zorgt V-ZUG Europe, met kantoor in Harelbeke bij 
Kortrijk. Daar zitten alle diensten gecentraliseerd die de Europese regio behartigen, waaronder Finance en Customer Service. Naast 
ons centraal magazijn in Zug (Zwitserland) hebben wij nog een logistiek centrum in Straatsburg, van waaruit alle goederen voor de 
Europese markt vertrekken.  
 
De functie ‘logistiek bediende’ is volledig nieuw en jouw taak bestaat eruit om de volledige logistieke flow te beheren vanuit Harelbeke. 
 
Er zijn drie grote topics die vallen binnen jouw verantwoordelijkheid:  
 
1/ Het aankopen van goederen bij onze hoofdzetel in Zwitserland  
2/ De logistieke coördinatie met ons magazijn in Straatsburg  
3/ De administratieve taken die logistiek gerelateerd zijn. 

Hierbij een greep uit je dagelijks takenpakket:  

 ■ Je koopt goederen aan bij onze hoofdzetel op basis van stockniveau, verkoopcijfers en historiek 
 ■ Je coordineert en volgt binnenkomende en uitgaande goederen op, in nauwe samenwerking met ons magazijn in Straatsburg 
 ■ Je bent tevens verantwoordelijk voor alles met betrekking tot retours
 ■ Je evalueert en doet voorstellen tot verbetering met betrekking tot het efficiënter (samen)werken met het magazijn in Straatsburg
 ■ Meermaals per jaar zal je een inventaris opzetten en coördineren
 ■ Je bent de schakel tussen de Sales-afdelingen en het logistiek centrum, waarbij je alle partijen op de hoogte houdt van leverter-

mijnen, retours, … 
 ■ Je beheert ook de consignaties en interne productaanvragen voor vb. beurzen
 ■ Je bent verantwoordelijk voor het opmaken van verschillende rapporteringen, waaronder recyclagebijdrages, verpakkingsmaterialen, … 

Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand met minstens een aantal jaren ervaring in de logistieke wereld. Een uitstekende kennis 
van het Frans is een must, gezien de communicatie met onze logistieke partner in Straatsburg uitsluitend in het Frans gebeurd. Omdat 
we een internationale onderneming zijn, is ook een goede basiskennis Engels is een must. Klantgerichtheid en zelfstandig werken zijn 
van ontzettend groot belang, alle overige skills kunnen we on-the-job aanleren. 

Wat wij te bieden hebben: 

 ■ Een voltijdse functie met een contract van onbepaalde duur 
 ■ 12 extra ADV-dagen 
 ■ Een aantrekkelijk uurrooster: op maandag start je pas om 9u, op vrijdag heb je reeds om 16u gedaan
 ■ Bovenop je salaris krijg je maaltijdcheques van €8/dag 
 ■ Groepsverzekering 
 ■ Vrije opname van verlof, want wij zijn nooit collectief gesloten 

Interesse? 

Contacteer Joske Devos - HR Manager V-ZUG Europe: joske.devos@vzug.com of 056/61.60.00


