
Breng jij 
het ver?

Een gevarieerd takenpakket in een hecht team:

• Je ondersteunt de afdeling bij het opmaken van 

vrachtdocumenten: reservaties – magazijnbonnen – pakbonnen,…
• Je zorgt voor een correcte opvolging in het ERP-systeem
• Je voert controles uit op de in- en uitgaande vrachten.
• Je bezorgt snel en � exibel correcte productinformatie aan de klanten.
• Je bent het eerstelijnscontact voor de vaak telefonische vragen 

van klanten en leveranciers, die je vlot en klantgericht afhandelt.
• Je hebt veelvuldig contact met interne en externe stakeholders.
• Je rapporteert rechtstreeks aan het hoofd Logistiek.
• De afdeling heeft openingsuren, afhankelijk van het seizoen, van 

6u/7u – 18u30/18u45.  Elk teamlid opent of sluit om de beurt de 
afdeling.

Service- en klantgericht:

• Je beschikt over een bachelor diploma of bent gelijkwaardig 
door ervaring.

• Ervaring met bovenstaand takenpakket is een toegevoegde waarde.

• Je communiceert professioneel met zowel klanten als collega’s.
• Je werkt accuraat, zelfstandig en ef� ciënt, durft initiatief nemen 

en streeft naar een optimale klantentevredenheid.
• Kennis van of� ce tools is evident, ervaring met 

softwarepakketten een voordeel.
• Je hebt kennis van het Nederlands en het Frans voor een vlotte 

communicatie met klanten en leveranciers in België, Nederland 
en Frankrijk.

Afwisselende functie – autonomie en 
verantwoordelijkheid - stabiel familiebedrijf

Je komt terecht in een gevarieerde, verantwoordelijke en 
uitdagende functie in een dynamisch en hecht team en een stabiel 
familiebedrijf met een uitstekende reputatie. Een doorgedreven 
opleiding en sterke ondersteuning door je collega’s zijn voor ons 
een evidentie. Je vindt bij ons een aangename werkomgeving en 
team spirit. Je kan rekenen op een aantrekkelijk salarispakket.

Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief met cv naar Ebema. Ter attentie van 
Jourik Meus, Dijkstraat 3, 3690 Zutendaal. Mailen mag ook 
naar jobs@ebema.be. Dan nodigen we je graag uit voor een 
gesprek. Meer info nodig? Bel ons op 089/61.00.42 of piep 
even op www.ebema.com.

Ebema verbetert de ruimte: voor bedrijven, overheden én particulieren. We maken buitenruimtes beter. Gezelliger. Slimmer. 

Veiliger. Mooier. Groener. Sterker ... Hiervoor bedenken en ontwikkelen we hoogtechnologische betonoplossingen. Geperst of 

gegoten, van klinker over Megategel tot maatwerk. En dat doen we met hart en ziel. Al sinds 1946. Vandaag hebben we een team 

van 220 mensen in onze vestigingen in Zutendaal en Rijkevorsel. En een omzet van 47 miljoen euro ... die verder groeit.

Zit een productieomgeving jou als gegoten? Wil jij het ver brengen? Aarzel niet en solliciteer.

Ebema zoekt... een fulltime
‘Administratief Logistiek 
Medewerker’ m/v - Zutendaal

RUIMTE VERBETEREN
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