Technology for Life
Dräger Safety Belgium nv met zetel te Wemmel bij Brussel is een 100 % dochtermaatschappij van de Duitse
Dräger Groep. Dräger is in meer dan 100 jaar uitgegroeid tot een concern dat wereldwijd aan de top staat in het
domein van de ontwikkeling en fabricatie van producten en systemen met betrekking tot ademhalingstechnologie
en gasdetectie, zowel in de medische als in de industriële omgeving. Dräger Safety Belgium nv heeft op de
Belgische markt met zijn 62 werknemers een omzet van € 23 miljoen.
De afdeling Brandweer en Industrie is een belangrijke speler op de markt van adembescherming en draagbare
gasdetectie. In het kader van onze groei zoeken wij een enthousiaste en creatieve teamplayer die deze
afdeling komt vervoegen als

Logistical and Technical Support (m/v)
Mobile Safety shops in Antwerp region
Breathing Protection & Portable Gas detection

Jouw functie:
Samen met je collega-magazijniers sta je mee in voor het operationeel beheer van onze stock in onze mobiele safety
shops in het Antwerpse
-

Dit houdt in o.a. dat je de inkomende leveringen en retours controleert, het magazijn ordelijk en overzichtelijk houdt, voldoende
voorraden voorziet en materiaal klasseert
Je boekt de binnengekomen onderdelen correct in en boekt de wisselstukken uit in de voorziene software
Je zorgt voor de reiniging en de technische inspectie van de gebruikte apparatuur en maakt de uitrusting opnieuw gebruiksklaar
Daarnaast help je klanten die zich met specifieke technische vragen melden aan de balie
Je zorgt voor het vervoer van het huurmateriaal waar nodig
Bij piekmomenten is het ook mogelijk dat je ondersteuning zal bieden in onze werkplaats te Wemmel, maar jouw regio situeert
zich hoofdzakelijk in het Antwerpse
Idealiter woon je in in de regio Antwerpen ( Aartselaar- Hoboken -Deurne- Zwijndrecht)
Je werkt nauw samen met de andere magazijniers en rapporteert aan de Sales Manager Brandweer & Industrie

Jouw Profiel
-

Terugblikken op enkele jaren relevante werkervaring als technisch magazijnier is zeker een pluspunt.
Technische bagage: Idealiter heb je minimaal een A2 mechanica/elektriciteit – elektromechanica of je hebt door ervaring
technische affiniteiten opgebouwd
Je bent leergierig, je hebt een positieve werkattitude en werkt oplossingsgericht
Je bent Nederlandstalig en spreekt een mondje Frans
Werken onder druk vormt geen probleem voor jou, elke dag brengt immers nieuwe uitdagingen!
Punctueel, nauwkeurig met oog voor detail, en ordelijk
Onze producten redden mensenlevens, wij zoeken dan ook medewerkers die zich nauw betrokken voelen bij onze klanten, hun
wensen en behoeften begrijpen en oplossingen kunnen aandragen die hun verwachtingen overtreffen.

Wij bieden
-

Contract onbepaalde duur
Bedrijfswagen, smartphone en laptop
Moderne werkmethoden gebaseerd op de nieuwste technologie in de sector
In ons dynamisch team wacht jou een boeiende, afwisselende functie met een grote autonomie en verantwoordelijkheid, waar
ruimte is voor initiatief en zelfontplooiing
Stevige lokale KMO-structuur binnen een internationale gevestigde organisatie die toelaat het gezicht te zijn van een
gevestigde en erkende waarde in de industrie met een zeer breed aanbod, een sterk innovatief karakter en hoogkwalitatieve
apparatuur.

Protect, support and save lives: that is what we do at Dräger - day in and day out!
That is worth working for!
Interesse? Stuur dan uw cv en sollicitatiebrief naar onderstaande coördinaten
Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten.
Dräger Safety Belgium, t.a.v. Claudia Michiels
Personeelsdienst, Heide 10, 1780 Wemmel
of via e-mail : claudia.michiels@draeger.com
Voor meer informatie, kun je steeds terecht op het nummer 02/4626308

Website

www.draeger.com

