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Hoofd Magazijn (M/V) 
 

 
Van Gils Sweet Creations is een bedrijf in volle groei en al jaren dé innovatieve (private label) 
producent van ijs, Bavarois & Desserts.  Wij zijn een betrouwbare partner voor de Zorg, Horeca, 
Catering en Retail, die een kwalitatief en onderscheidend assortiment serieus neemt.  Wij zoeken 
een enthousiaste collega om mee te werken aan een feilloos magazijn.   
Smelt jij voor een job bij ons? 
 
Wat is jouw doel? 
 
Met jouw brede blik en organisatietalent zorg je ervoor dat alle producten en paletten netjes worden verwerkt 
in ons magazijn en de diepvries. Orde, netheid en structuur zijn hierbij prioriteit. Je bent verantwoordelijke voor 
de planning en de organisatie in het magazijn (verpakkingsmateriaal, grondstoffen en afgewerkte producten). 
Verder ben je het eerste aanspreekpunt voor de infrastructuur in het algemeen, zowel binnen als buiten. 
 
Wat ga je doen? 
 

• Je bent verantwoordelijk voor een team van een 3-tal magazijniers 
• Je leidt (nieuwe) medewerkers op en maakt een personeelsplanning op in functie van het werk 
• Je verzorgt de nodige administratie 
• Je staat in voor het algemeen onderhoud van het verpakkingsmagazijn, de grondstoffenhal, de garage 

en het fabrieksterrein 
• Je draagt bij aan het goede verloop van het magazijn en grijpt in bij eventuele problemen of storingen 
• Je hebt oog voor kwaliteit en volgt houdbaarheidsdata mee op 
• Je handelt bestellingen en orders correct af 

 
Wie zoeken wij? 
 

• Je bent organisatorisch sterk en behoudt het overzicht 
• Door jouw enthousiasme en verantwoordelijkheid kan je je collega’s aansturen en motiveren 
• Je bent in het bezit van een heftruck- en reachtruckattest 
• Je hebt reeds enkele jaren ervaring als magazijnier en/of verantwoordelijke 
• Je kan je flexibel opstellen 
• Je hebt een basiskennis HACCP en BRC/IFS 
• Je hebt PC ervaring (kennis van Word, Excel en Access) 
• Als echte teamplayer zorg je voor een feilloos magazijn 

 
Wat hebben wij te bieden? 
 

• Meewerken aan de productie en verwerking van een lekker TOP product 
• Een on-the-job training 
• Aangename werksfeer in een familiale KMO 
• Ruimte voor professionele ontwikkeling & initiatief 
• Vast contract na een geslaagde interim-periode 
• Voltijdse tewerkstelling met wisselende werkuren (geen avon- of nachtwerk vereist) 

 
Interesse? 
 
Stuur dan snel je motivatiebrief met CV naar onze personeelsverantwoordelijke Eline Van Dingenen via 
evandingenen@van-gils.be onder vermelding « Vacature Magazijnier ». 


