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MAGAZIJNMEDEWERKER / INKOPER (M/V)  

 
Functieomschrijving 

NLT-Pivaco is de marktleider in het plaatsen industrieel leidingwerk, gespecialiseerd in RVS. Wij bieden 
onze klanten tevens alle complementaire industriële diensten en begeleiden hen in hun project(en) van 
engineering tot in dienst stelling. 

Om ons team in Temse te versterken, zijn wij op zoek naar een bediende die zal instaan voor de 
magazijnmedewerker / inkoper; een polyvalente functie voor een georganiseerd en technisch profiel. 

Jouw verantwoordelijkheid als magazijnmedewerker / inkoper 

• Je plaatst bestellingen bij leveranciers 

• Je ontvangt bestellingen, controleert en verwerkt ze afhankelijk van de bestemming en dit zowel 
fysiek als digitaal 

• Je haalt bestellingen op bij leveranciers met mogelijke levering op de werf 

• Je verwerkt orderbevestigingen (picking via een scansysteem) en verpakt deze voor afhaling 

• Je bent verantwoordelijk voor de herbevoorrading van alle goederen in het magazijn 

• Je volgt backorders op 

• Je organiseert het magazijn en houdt deze netjes 

• Je evalueert de stockartikelen naar hun belang 

• Je evalueert de inkoopprijzen van goederen en onderhandelt met leveranciers 

• Je zorgt voor de communicatie over de levering van goederen met de werfverantwoordelijke 

• Je voert jaarlijks de inventaris-telling uit 

• Je bent verantwoordelijk voor het uitleenmagazijn en houdt de uitleen strikt bij 

• Je ontvangt defect elektrische gereedschap en laat deze herstellen 

• Je voert kleine keuringen uit op elektrisch gereedschap  

Profiel / Competenties 

• Je hebt een degelijke technische kennis met een goede kennis van industriële materialen (piping) 

• Je kan zelfstandig werken 

• Je hebt zin voor initiatief 

• Je bent dynamisch 

• Je werkt georganiseerd en nauwkeurig, houdt van orde en netheid 

• Een up-to-date en ordelijke administratie schrikt je niet af 

• Je bent flexibel en kan omgaan met tijdsdruk en stress 

U beschikt over 

• Minimum 2 jaar ervaring in de functie 

• Een rijbewijs B 

• Attest heftruck is pluspunt 

• Opleidingsniveau: TSO-diploma / A2 of A3-niveau met sterke technische interesse of ervaring 

• Taalkennis: Nederlands (perfect gesproken en geschreven), Engels (gedegen kennis) 

• Computervaardigheid 

Aanbod & contract 

• Bediende contract  

• Voltijds (39u) 

• Afwisselende job in een dynamisch team 

• Fijne werkomgeving 

• Aantrekkelijk salaris 
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