
 

LOGISTIEK MEDEWERKER (dagploeg) 

Als logistiek medewerker sta je hoofdzakelijk in voor de interne goederen flow en het beheer van 

het magazijn. Je staat open voor een uitdaging binnen een groeionderneming waar innovatie, 

samenwerking & toewijding centraal staan. 

NeaForma heeft als visie alle producten in de conventionele materialen zoals staal, hout,… te 

vervangen door kunststof producten en op die manier onze klanten vooruit te helpen en bij te 

dragen aan een groenere wereld. 

Takkenpakket: 

1. Logistiek 

- Je stemt dagelijks af met het magazijn van het moederbedrijf Orac (inbound & 

outbound) 

- Je zorgt dat de geproduceerde producten op de juiste plaats terecht komen 

- Aan de hand van de productieplanning; zorg je voor de bevoorrading van de 

grondstoffen, verpakkingsmaterialen en matrijzen. 

- Je beheert het magazijn (alles mooi op zijn plaats) 

- Op termijn, ben je bereidt vrachtwagens te laden en te lossen en de administratieve 

verwerking te doen in het ERP systeem 

- Je denkt actief mee aan optimalisatie van goederenflow & magazijnbeheer 

2. Orde & netheid 

- Je bewaakt de afvalstromen van productie 

 

Job-gerelateerde kerncompetenties: 

• Communicatievaardigheden 

o Je kan om met feedback van je leidinggevende  

o Je kan je collega’s op een goeie manier aanspreken (ZAP) 

o Je maakt de brug tussen magazijn Orac & Productie Neaforma 

• Organiseren: 

o Je beheert grotendeels je eigen takenpakket rekening houdende met de productie-

en logistiek planning 

• Nauwgezet 

o Je werkt vlot en veilig met heftruck/reachtruck 

o Je bent computervaardig 

 

Jouw profiel: 

1. Kennen 

− Je bent in het bezig van heftruck attest   

2. Kunnen 

− Je kan zelfstandig werken 

− Je werkt nauwkeurig en op een veilige manier 

3. Willen 

− Je bent flexibel naar uren en inhoud toe 

− Je bent een ’team-player’ 

− Je wil continu bijleren  



 

 

ONS AANBOD 

Een boeiende job bij een toonaangevende speler in de wereld van duurzame kunststofoplossingen. Je komt 

terecht in een dynamische familiale KMO waar toewijding, innovatie en samenwerking centraal staan. 

Op de werkvloer houden we van een goed georganiseerde en nette werkomgeving waar geregeld 

overlegmomenten georganiseerd worden. 

We willen continu groeien en voorzien graag in de nodige opleidingen voor de collega’s zodanig dat elk in zijn 

rol kan meehelpen aan het verder uitbouwen van dit groeiverhaal. 

De verloning is volgens het PC 116 waarbij het uurloon aangevuld wordt met maaltijdcheques van 3.5€ per 

gewerkte dag en woon-werkvergoeding. 

Omdat er tevens veel waarde gehecht wordt aan de teamspirit vinden er ook geregeld festiviteiten plaats 

waarbij je iedereen nog beter kan leren kennen. De Halloween drink, het kerstfeestje, de zomerbarbecue… zijn 

maar enkele van de voorbeelden. 

Ook zin om deel uit te maken van dit hecht team? Neem dan nu contact met ons op!  

(mail naar jobs@neaforma.com) 

mailto:jobs@neaforma.com

