Sterima nv
Zonnekestraat 13
8501 Bissegem-Kortrijk
Belgium

Sterima is dé partner in sterilisatiediensten voor
ziekenhuizen en medische bedrijven in de Benelux.
Vanuit 2 sterilisatieplatformen (Bissegem en Luik) worden
dagelijks een 70-tal ziekenhuizen ‘just-in-time’ met
chirurgisch instrumentarium beleverd.
Voor de site in Bissegem zijn we momenteel op zoek naar
een planner voor de vroege shift. Als logistiek planner ben
je deel van het kloppend hart van het bedrijf!

T +32 56 36 13 11
F +32 56 35 74 67
info@sterima.be
www.sterima.be

BTW BE0412.498.042
RPR Kortrijk

Om de verdere uitbouw en groei te ondersteunen maakt
Sterima sinds kort deel uit van een grote familiale groep
(Pollet Medical Group), waar waarden als betrokkenheid,
kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel worden
gedragen.

Sterima is momenteel op zoek naar een

Transportplanner
(vroege shift 6.00 tot 14.00 3 weken op 4 en late shift 14.00 tot 22.00 1 week op 4)
Ben je gepassioneerd door logistiek en transport en werk je graag in teamverband?
Dan is dit de geknipte vacature voor jou.
Jouw takenpakket:
− Je bent verantwoordelijk voor de planning van de transporten en stuurt hierbij de chauffeurs aan en volgt hen
op. In dat kader onderhoud je ook contacten met de productiesites, de externe transporteurs en onze klanten.
− Je maakt de ritten met oog voor service en kostenefficiëntie,
− Je werkt samen met je collega’s van het planningsteam
− Je behartigt een aantal administratieve taken waaronder ook rapportering
Jouw profiel:
−
−
−
−
−

Je genoot een logistieke opleiding en/of hebt een aantal jaren relevante ervaring in korte termijnplanning
Je kan zelfstandig werken en prioriteiten stellen
Je bent stressbestendig, flexibel ingesteld en kunt vlot communiceren
Je spreekt en schrijft Nederlands en hebt een goede mondelinge kennis van het Frans
Je hebt een grondige kennis van MS Office

Ons aanbod:
− Een uitdagende functie vol verantwoordelijkheden binnen een groeiende onderneming
− Een marktconform salaris, aangevuld met extralegale voordelen
Zin om deel uit te maken van ons bruisend team?
Mail dan je cv en motivatiebrief naar griet.depaepe@sterima.be

polletmedicalgroup.com

