
  
 

Nv Boerinneke is reeds meer dan 60 jaar producent van diverse chocolade- en hazelnootpasta’s onder eigen 

merk. Daarnaast produceert het bedrijf halffabricaten bestemd voor de confiserie en talloze private labels voor 

binnen- en buitenland. Het Boerinneke is gelegen te Sint-Amands en telt momenteel een 28-tal medewerkers. 

Het bedrijf is in het bezit van kwaliteits- en voedingscertificaten (IFS, ACS, BIO, RSPO). 

 

Om de snelle groei te blijven realiseren, bouwen wij volop aan de uitbreiding van onze 

nieuwe fabriek. Wil jij graag meewerken aan het realiseren van onze doelen. 

Wij verwelkomen graag een :    

Hoofd Magazijnier :    

Functie : 

✓ Je staat in voor de goede werking van het magazijn  

✓ Je bemant het loket waar chauffeurs zich aanmelden (inbound en outbound) 

✓ Je bent verantwoordelijk voor de registraties in ons ERP systeem  

✓ Je bent verantwoordelijk voor alle administratie aangaande het magazijn 

✓ Je bent hands on en werkt zelf mee op de vloer  

✓ Je staat mee aan de start van de opbouw/inrichting van een gloednieuw magazijn 

✓ Je stuurt en motiveert  je collega’s magazijniers 

✓ Je rapporteert aan de Verantwoordelijke Aankoop en Magazijn  

 

Profiel : 

✓ Minimum A2 niveau met sterk inzicht/ervaring in logistiek en magazijnbeheer 

✓ Positief, oplos- en klantgericht  

✓ Accuraat met algemene pc kennis/scanning 

✓ Flexibel in dagploeg (indien nodig vroege/late shift) 

✓ Teamplayer en teamleader 

✓ Kwaliteitsbewust met aandacht voor orde, netheid en hygiëne 

✓ Je bent in het bezit van een heftruck certificaat 

 

Aanbod : 

✓ Aangename werkomgeving in een sterk groeiend bedrijf 

✓ Een job met verantwoordelijkheid en uitdaging  

✓ Opleiding in ons ERP systeem is voorzien 

✓ Vast contract full time functie 

✓ Competitief salaris 

 

 

Word jij onze nieuwe collega ? 

 

Stuur je C.V met motivatiebrief naar : 

Nv Boerinneke 

Anneke Huys 

Kuitegemstraat 33 

2890 Puurs-Sint-Amands 

Tel: 052 33 29 28 

anneke@boerinneke-marino.be 


