uw partner in precisie plaatwerk

Metal Technics (www.metaltechnics.be) is het product van gedreven ondernemingschap, sterke
innovatieve bevlogenheid alsook de keuze om met klanten voortdurend te investeren in coengineering en optimale productaflevering. Het bedrijf bestaat ruim 20 jaar en is een middelgrote
groep met drie productiesites (Kuurne, Dottenijs, alsook Roemenië).
Metal Technics is gespecialiseerd in de productie van precisieplaatwerk, van prototypes tot
middelgrote series. Recent aangevuld met een activiteit in 3D metal printing. Metal Technics werkt
voor vooraanstaande bedrijven in binnen- en buitenland. De toegevoegde waarde van Metal
Technics situeert zich niet enkel in pure fabricage maar ook in engineering en adviesverlening. Dit
creëert vele voordelen voor de klant. Er werd daarom voortdurend geïnvesteerd in de recentste
technologie. Het orderboek is ruim gevuld en de lopende projecten veelbelovend. Momenteel
zoeken we ter uitbreiding een m/v:

magazijnier / kwaliteitscontroleur
Functie : wat verwachten we van jou ?
-

Je laadt en lost vrachtwagens met vorkheftruck.
Je verpakt goederen volgens kenmerken, bestellingen en wijze van transport.
Je ontvangt en verzendt goederen en verwerkt dit in ERP-systeem.
Je beheert de documentenflow, levernota’s ed
Je bent verantwoordelijk voor de stock-correctheid.
Je waakt over orde en netheid in het magazijn.
Je voert ingangscontroles uit op aangeleverde goederen.
Je voert uitgangscontroles uit op te verzenden goederen.
Je stelt meetrapporten op.
Je stelt alles in het werk om deadlines te halen en stelt je flexibel op tijdens drukke
periodes.
Je rapporteert aan de werkplaatsverantwoordelijke.

Profiel : Heb je het juiste profiel?
-

Je hebt een goed organisatievermogen.
Je bent administratief nauwkeurig
Je kan tegelijk zelfstandig en in team werken
Je hebt een goed inzicht, je kan prioriteiten stellen en neemt initiatief
Kennis van ERP is een pluspunt
Je hebt een A2 diploma mechanica of bent gelijkwaardig door ervaring
Je kan goed technische tekeningen lezen.
Je kan vlot overweg met meetgereedschappen zoals schuifmaat, hoogtemeter ed
Je bent bereid om bijkomende opleidingen te volgen.
Je werkt punctueel en ordelijk en hebt zin voor detail

Is deze uitdaging voor jou? info@metal-technics.be of tel 056/370260

