
 

  

MAGAZIJNIER / LOGISTIEK MEDEWERKER 

Sollicitatie met CV ter attentie onze HR Officer Ellen Baeyens 
E.Baeyens@innovad-global.com of Postbaan 69 - 2910 Essen 

Innovad® is een modern en dynamisch bedrijf in Essen, ter noorden van Antwerpen.  

Wij produceren premixen, aanvullende diervoeders en specialiteitsproducten voor gebruik in de veevoeding.  

Bij Innovad® combineren we jarenlange ervaring op het gebied van diervoeders en wateradditieven met een 

innovatieve aanpak en toewijding aan dierenwelzijn en een gezond milieu. Wij hebben een bedrijf opgebouwd dat 

openheid omarmt, ideeën deelt en openstaat voor innovatie op een duurzame en winstgevende manier.  

Omwille van onze groeiende activiteiten zijn wij op zoek naar:  
 

 

 

Je maakt deel uit van ons logistiek team. Je takenpakket zal vooral bestaan uit het laden en lossen van 
vrachtwagens.  

Samen met je collega’s roteer je voldoende zodat de nodige variatie in je takenpakket wordt 
gewaarborgd. Laden en lossen, invullen van juiste documenten, opmaken etiketten en staalname behoren 
tot je verantwoordelijkheden. Hierbij is een basiskennis pc en officepakket (word – excel) aangewezen. 

Je heb een groot gevoel voor verantwoordelijkheid, jij bent immers onze laatste schakel in het proces 
voordat onze producten toekomen bij onze klant.  

 

Profiel: 

Essentieel zijn een sterke motivatie, een goed aanleervermogen, heftruck-skills,  
communicatie, veiligheid, orde en kwaliteit. 

• Je bent in het bezit van een geldig heftruckattest en hebt voldoende heftruckervaring 

• Kennis van ADR / gevarengoed algemeen 

• Je kan zelfstandig werken maar je bent een teamplayer 

• Je bent leergierig maar kan ook kritiek verdragen en deze omzetten in een betere werkwijze  

• Je bent voldoende flexibel zowel naar jobinhoud als werkuren 

• Je kan vlot communiceren en instructies begrijpen in het Nederlands 

• Ervaring in de logistiek is een must. Vooral wat betreft het laden en lossen van vrachtwagens 
en containers 

• Je bent actief in de voedingsindustrie, waarbij orde, netheid en structuur zeer belangrijk zijn. 

• Je bent je bewust dat je actief zal zijn in de voedingssector en houdt rekening met de 
kwaliteitsnormen en wetten die hieraan verbonden zijn 
 

Aanbod: 
Snelle indiensttreding in een boeiende en verantwoordelijke functie, marktcomforme verloning, 

maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, opbouw ADV - dagen 
 

Wil je meer weten over onze vacatures?  

Surf dan snel naar onze website: www.innovad-global.com/career 

http://www.innovad-global.com/career

