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WAREHOUSE & LOGISTICS MANAGER 

ISOHEMP 

 
Actief in de sector van duurzaam bouwen en in het bijzonder in de productie van natuurlijke isolatie 
blokken gebruikt in de bouw- en renovatiesector, is Isohemp een industrieel innoverend bedrijf met 
vele toekomstige ontwikkelingen in een fors stijgende markt. Die wordt door een jong en dynamisch 
management beheerd met als doel ontwikkeling en heeft als ambitie de Europese leider in zijn 
technologie te worden.  
 
Met de doelstelling, ons team te versterken, rekruteren wij een Warehouse & Logistics Manager. De 
functie bevat veel verschillende taken en de voortuitgang binnen het bedrijf zal zijn expansie volgen. 
U werkt in een ambitieus team met belangrijke uitdagingen. 
 

MISSIES 

 
Als Warehouse & Logistics Manager, bent u verantwoordelijk voor de logistiek, de aankopen en het 
site management. U bent het contactpunt tussen de leveranciers en de productie en ook tussen de 
klanten en de commerciële dienst. U coördineert alle logistieke activiteiten van het bedrijf met het 
beheer van de verschillende voorraden en stromen van artikelen, grondstoffen en afgewerkte 
producten. U superviseert de voorbereiding van bestellingen en u verzekert de goede gang van de 
verzendingen en de recepties van goederen.  
 
Logistiek:  
Sales  

 Receptie van bestelbons.  
 Organisatie en onderhandelingen van het vervoer voor leveringen met de onderaannemer en 

de klant en die opvolgen.  
 Aanvragen van klanten beantwoorden om spoedige en punctuele leveringen te verzekeren.  
 Eventuele logistieke problemen oplossen en aan de reclamaties van klanten beantwoorden.  

 
Grondstoffen 

 Autonome behandeling van de logistiek en van het vervoer van leveringen met de 
verschillende leveranciers volgens de productieplanning.  

 
Aankoop:  

 Aankoop van grondstoffen: Hoofd contactpunt met de leveranciers, provisies van de aankopen 
volgens de productieplanning en de verkoopvoorspellingen.  

 Aankoop gerelateerde producten 
 Aankoop verbruiksartikelen en kleine toestellen voor het fabriek. 
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Site management: 

 Beheer van 2 magazijniers, actief in het magazijn: dagelijks en wekelijks planning van het werk, 
opvolging en wekelijks rapportering.  

 Beheer en organisatie van de paletvoorraad, van gerelateerde producten en van 
verbruiksartikelen.  

 Opstelling van een efficiënt en optimaal beheer van de voorraad.  
 Orde en netheid van de site in stand houden om optimale werkvoorwaarden te garanderen.  
 Verantwoordelijk voor de inventaris.  

 
Projectbeheer:  

 Opstelling en opvolging van projecten met betrekking tot de voortdurende verbetering van de 
werkwijzen door (nieuwe) procedures aan te passen, te ontwikkelen en toe te passen.  

 Ontwikkeling en opstelling van nieuwe investeringsprojecten in medewerking met het 
management.  

 Steun en deelneming aan de lanceringsprojecten van nieuwe producten.  
 Regelmatige analyse van kosten en rapportering aan het management op basis van deze 

analyse.  

PROFIEL 

 U heeft een opleiding van bachelor of een ervaring (van min 2 jaar) als Warehouse & Logistics 
Manager of dergelijke logistieke functie.  

 Franstalig of Nederlandstalig, u heeft een operationele kennis van de andere taal. Engels is 
een meerwaarde.   

 U heeft een goede computer kennis (Word, Excel) en een kennis van de ERP systeem (Odoo).  
 Bij Isohemp, flexibiliteit en polyvalentie zijn belangrijke kwaliteiten. Voor deze job, u moet ook 

ter plaatse op het terrein werken. Bovendien, de functie kan ook evolueren in verband met de 
ontwikkeling van het sector en de activiteit.   

 Autonoom en proactief, u past zich aan zonder problemen tot een nieuw werkmilieu.  
 Stress bestendig, u manage onvoorziene gebeurtenissen met de focus op de oplossing. 
 Op korte termijn beschikbaar voor een zo snel mogelijke start.  

IsoHemp biedt u een interessante en gevarieerde job aan in een jonge, dynamische, moderne sfeer 
met een menselijke dimensie. 
 
Met een bedrijfscultuur die de ontplooiing en ontwikkeling van competenties bevordert, IsoHemp 
biedt aan iedereen de mogelijkheid om initiatieven te nemen en zich in zijn werk te ontwikkelen.  
 
U evolueert in een groeiend bedrijf en sector met belangrijke toekomstige perspectieven.  
 
Wij stellen een fulltime contract voor van onbepaalde tijd en een attractief loon met extralegale 
voordelen.  
 
Gelieve uw cv en uw motivatie brief toe te sturen naar job@isohemp.be. 
 
Voor meer inlichtingen, aarzel niet contact op te nemen met Céline Materne 081 39 00 13.  
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