
  

Kenis Service, gevestigd, Ouland 9 te Antwerpen, gespecialiseerd in 

nieuwbouw, ontwikkeling en reparaties van vacuüm-drukinstallaties voor 

de cleaning sector. Wij richten ons zowel op particuliere als industriële 

toepassingen. Vacuümwagens voor het reinigen van septische putten, 

hogedruk-wagens voor rioolonderhoud, combi-wagens, die beiden 

verenigt en ADR-wagens voor gevaarlijke stoffen. Voor onze verdere groei 

zijn wij op zoek naar: 

 

Magazijnbeheer en werkplaatsopvolging 

Inhoud 

 

Je neemt de volledige verantwoordelijkheid over het magazijnbeheer en werkplaatsopvolging 

 

 Je bent het aanspreekpunt voor alle medewerkers voor magazijn gerelateerde zaken 

 Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van het magazijn en de ganse goederenstroom, 

van ontvangst tot montage of verzending 

 Je legt het materiaal klaar voor verzending / de montages en je houdt de voorraad bij 

 Je zorgt voor controles op / en administratieve opvolging van de binnenkomende en te 

verzenden goederen 

 Je volgt de transporten op 

 Naast het algemene magazijnwerk, kan je ook instaan voor het laden en lossen 

 Je stuurt de heftruckbestuurder aan 

 

Profiel 

 

 Je spreekt en begrijpt goed Nederlands. Kennis van Frans, pools en Engels is een troef 

 Reeds een grondige ervaring als magazijnier, bij voorkeur in de metaalverwerkende industrie 

 Je beschikt over sterke administratieve & PC vaardigheden, ervaring met ERP is een pluspunt 

 Je werkt nauwgezet, gestructureerd en behoudt steeds een duidelijk overzicht 

 Tevens ben je communicatief, probleemoplossend en durft initiatief te nemen 

 Ervaring met de heftruck 

 Je getuigt van flexibiliteit, expertise, doorzettingsvermogen, integriteit, passie en dynamisme 

 

Aanbod 

 

 Wij bieden een voltijds contract van onbepaalde duur aan met kansen tot zelfontplooiing en 

opleiding 

 Wij voorzien een aantrekkelijk loonpakket en een functie in dag 

 Je maakt deel uit van een jong en dynamisch team binnen een financieel gezond bedrijf 

waar mensen centraal staan 

  

Heb je interesse in één van onze vacatures? 

Zend je CV naar Kenis Service, Ouland 9, 2030 Antwerpen of mail naar 

an.cools@kenisservice.be 


