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A.S. TECHNOLOGY verzorgt de volledige technische ondersteuning - namelijk alle aspecten van licht, klank, beeld, 
trussing, rigging, stroom, doeken en podium - voor beurzen, meetings, productpresentaties en special events. 
Om de werking van onze firma verder uit te bouwen zijn wij op zoek naar volgende gemotiveerde medewerker:

Uw uitdagingen:

U staat in voor het beheren van het magazijn van Solirent. U bent verant woordelijk voor de inkomende en uitgaande 
goederenstroom, maar ook voor de interne werking van het magazijn. Kwaliteitscontrole behoort eveneens tot uw 
takenpakket. Buiten het dagdagelijkse beheer, staat u eveneens in voor de organisatie van het magazijn. Ook admi-
nistratief volgt u verhuur en verkoop op.

Uw profiel:

U heeft kennis en/of ervaring met het beheren van een magazijn. Ervaring in de verhuursector is een troef, maar 
geen must. U kan op een zelfstandige, ordelijke en nauwgezette wijze werk afleveren. U beschikt over leiderscapaci-
teiten en u zet graag de puntjes op de i. Naast administratieve capaciteiten beschikt u over enige computervaardig-
heid. Een rijbewijs C is een pluspunt. U steekt graag de handen uit de mouwen en denkt verder dan het gevraagde.

Het aanbod:

U komt terecht in een gespecialiseerde omgeving, met ruimte voor ontwikkeling en groei. In ruil voor uw competenties 
en inzet wordt een competitief verloningspakket voorgesteld met extralegale voordelen.

Neemt u deze uitdaging aan?

Dan moedigen wij u aan om met ons contact op te nemen.

Sollicitatieformulieren kan U bekomen op ons secretariaat of via onze website.

ERVAREN MAGAZIJNIER   [M/V]
FULL-TIME


