MEMBER OF THE EFICO GROUP
A LEADING SUSTAINABLE LOGISTICS SERVICE CENTER IN THE PORT OF ZEEBRUGGE

VACATURE
LOGISTIEK COORDINATOR (M/V)
Op zoek naar een logistieke vacature in Zeebrugge? Dan is deze vacature als logistiek coördinator misschien
wel iets voor jou?
Seabridge NV is gevestigd in Zeebrugge, en is een Belgisch hoogwaardig logistiek centrum voor behandeling
en opslag van groene koffie. Seabridge behoort tot de Efico Group, gespecialiseerd in trading van
hoogwaardige kwalitatieve koffies. Vanuit een breed assortiment levert men zowel klanten op het niveau
van 3Pl –processen, als distributieleveringen naar Barista’s.

JOBBESCHRIJVING
- Je bent verantwoordelijk voor productieplanning, warehousing en transport.
- Je coördineert de verschillende in- en uitgaande goederenstromen en garandeert een optimale flow
in productieplanning, voorraadbeheer en transportplanning.
- Je bent de contactpersoon tussen sales, logistiek en productie, en communiceert frequent met de
verschillende afdelingen.
- Je begrijpt, analyseert en documenteert processen en brengt optimalisaties aan.
- Sustainability is hierbij een belangrijke factor, service is KEY.
- Rapportages en analyses schrikken je niet af en je houdt ervan om te werken aan forecasting en
langetermijnplanningen.

KWALIFICATIES
- Kennis van logistiek en transport is een must.
- Je bent sterk in het plannen en organiseren.
- Je werkt graag samen met andere mensen en bent een zeer sterke communicator.
- Je hebt een kritisch oog voor processen en verbeteringsvoorstellen doen vind je leuk.
- Je bent leergierig, resultaatgericht en hebt zin voor initiatief.
- Je combineert een hogere opleiding met een aantal jaren ervaring in een leidinggevende
logistieke functie.
- Je beschikt over een vlotte mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en het Engels.
Kennis van het Frans is een troef.
- Het office-pakket zit in je vingers (goede kennis Excel !), kennis van WMS (Navision) is een plus.

ONS AANBOD
- Een dynamische werkomgeving (plaats tewerkstelling: Koffieweg 10, 8380 Zeebrugge)
- Bediendencontract
- Competitief loon met extra-legale voordelen

CONTACT INFO
SEABRIDGE NV - www.seabridge.eu
Koffieweg 10, 8380 Zeebrugge
Mieke Merlevede - mieke.merlevede@seabridge.eu - +32(0) 50 36 70 80

