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Vacature  - Logistiek Medewerker (m/v/x) (LDE/SINE) 
 
Beschrijving 
 
Logistiek Medewerker bij het Dienstenbedrijf Sociale Economie, Cluster Logistiek (magazijnier/chauffeur) 
 
Werkvloer 
 
Logistieke Werkvloeren – Magazijn/Transport/Foodsavers 
 
Type contract  
 
Lokale Diensten economie/ SINE 
 
Omschrijving werkvloer 
 
De logistieke werkvloeren staan in voor de transporten van goederen, magazijnbeheer en 
goederenontvangsten en goederenafgiften, bestellingen klaarzetten, ophalingen en leveringen van goederen. 
 
Wat kan je leren? 
 

• Ophalingen en leveringen aan onze klanten en leveranciers 

• Logisch laden en lossen – lading zekeren 

• Defensief rijden  

• Controle goederen op schade 

• Rapporteren schade aan goederen 

• Administratief nauwkeurig – registratie – transportdocumenten invullen 

• Gebruik transportmiddelen 

• Gebruik tankaart – GPS – werk GSM 

• Flexibel aanpassingsvermogen ikv wijzigende rittenschema’s 

• Onderhoud van de voertuigen (koelcel) 

• Goederenontvangst, goederenafgifte en goederenopslag 

• Registreren en controleren van goederen 

• Bestellingen klaarzetten 

• Magazijn- en voorraadbeheer 

• Laden en lossen 

• Omgaan met transporthulpmiddelen 

• Onderhoud van de koelcel / transporthulpmiddelen 

• Bijrijder / hulp bij leveringen 

• Onderhoud van de voertuigen en magazijnen 
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Jouw profiel 
 

• Je beschikt over een rijbewijs B en/of  C  

• Je bent flexibel en kan goed samenwerken met collega’s 

• Je respecteert de veiligheidsvoorschriften die eigen zijn aan de opdrachten: veiligheidskledij, 
veiligheidsbril, … 

• Je werkt zowel zelfstandig als in groep 

• Je bent gemotiveerd om te werken 

• Je beschikt over een goede fysieke conditie 

• Je neemt verantwoordelijkheid op en bent klantvriendelijk, open en respectvol 

• Je bent nauwkeurig en gaat zorgzaam om met goederen 

• Hygiëne, orde en netheid vind je belangrijk 

• Je bent eerlijk en betrouwbaar 

• Je komt regels en afspraken na (HACCP – Voedselveiligheid) 

• Je beschikt over een basiskennis Nederlands (spreken en lezen) 

• Je staat open voor begeleiding 
 

 
Wat biedt DBSE 
 

• Je start met een contract van bepaalde duur, 1 jaar. Na positieve evaluatie krijg je een 
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, weliswaar zal je nooit langer dan 5 jaar voor DBSE werken 
en wordt een einde gesteld aan je contract. Na 4,5 jaar zal je voor 6 maanden een doorstroomtraject 
volgen en voorbereid worden op een job in de reguliere sector 

• Een voltijdse arbeidsovereenkomst met een vast uurrooster 

• Vorming en opleidingen 

• Een dynamische en diverse werkomgeving 

• Extralegale voordelen als maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, … 
 
Word jij onze collega? 
 
Als kandidaat moet je voldoen aan volgende voorwaarden (SINE-maatregel): 
 

• Hoogstens een getuigschrift lager secundair onderwijs 

• Indien jonger dan 45 jaar: minstens 12 maanden werkzoekend zijn in een periode van 18 maanden en 
volledig uitkeringsgerechtigd zijn of 6 maanden in een periode van 9 maanden leefloongerechtigd zijn 
of minstens 24 maanden werkzoekend zijn in een periode van 36 maanden. 

• Indien ouder dan 45 jaar: minstens 6 maanden werkzoekend zijn in een periode van 9 maanden en 
volledig uitkeringsgerechtigd of leefloongerechtigd zijn. 

• Voldoen aan de voorwaarden gesteld door Groep Gent nl. medisch geschikt bevonden worden voor de 
functie 
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Hoe solliciteren? 
 
Schrijf je telefonisch in op het nummer 0473 815 989 voor de selectieprocedure van “logistiek medewerker 
(m/v/x)” die plaatsvindt van zodra de Corona-maatregelen opgeheven worden. Wij nemen op dat moment 
opnieuw contact met je op. 
 
 
 
Bij Groep Gent worden kandidaten geselecteerd op basis van hun competenties en wordt er geen onderscheid 
gemaakt op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit. 
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