Logistics Trainee
Ben je op zoek naar een eerste job binnen Supply Chain in een internationale omgeving? Tabaknatie biedt jou
een logistieke traineeship om de kneepjes van de logistieke wereld te leren. Je wordt ondergedompeld in een
uitdagende, dynamische omgeving om van alle verschillende aspecten van de logistiek te proeven. Je leert de
dagdagelijkse werking van Tabaknatie kennen door opleiding van de leidinggevenden.

Verantwoordelijkheden











Je zal instaan voor het opmaken van de analyses, rapportering van de verschillende afdelingen.
Je beheert data in het systeem en voert controles uit, teneinde de efficiëntie van bedrijfsprocessen te garanderen en te optimaliseren.
Je voert een eerste kritische analyse uit en zorgt voor interpretatie, synthese en rapportage van de resultaten. Je kan spelen met data en de interpretatie ervan.
Je zorgt voor administratieve en projectmatige opvolging waar nodig.
Je ondersteunt de leidinggevenden in allerhande taken.
Je durft een kritische blik te werpen over bestaande processen en procedures en deze ook te optimaliseren.
Je beheert en volgt de agendaplanning op van 1 directielid
Je organiseert vergaderingen, notuleert en maakt vervolgens de verslagen op

Profiel en competenties
We zoeken iemand die een sterke interesse heeft in de logistieke sector. Je bent flexibel en communicatief sterk met een hands on
mentaliteit, je zoekt uitdagingen. Verder heb je een analytisch en oplossingsgericht vermogen.
Je beschikt ook over:

Een hoge dosis motivatie en leergierigheid

Een hoger diploma met een logistieke afstudeerrichting

Goede Officepakket kennis (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

Een rijbewijs B

Waarom voor Tabaknatie werken? Bij ons ben je niet de zoveelste collega, maar word je familie! Als familiebedrijf
en tegelijkertijd wereldleider bieden we de expertise van een grote speler met de dynamiek van een kleine onderneming.

Tabaknatie, opgericht in 1896 is dé specialist in de behandeling, opslag en transport van tabakproducten. Ons bedrijf is
vooral bekend om haar belangrijke ervaring en knowhow in de tabakswereld. Wij beschikken over gespecialiseerde magazijnen (ongeveer 700.000 m²), die de meest geavanceerde technologieën bieden voor opslag en behandeling zodat we een
hele waaier aan high-quality services kunnen bieden aan onze klanten.

Overtuigd?

Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving en zie je het al helemaal zitten om deel

uit te maken van Tabaknatie? Solliciteer dan via onze website www.tabaknatie.be/HRM. Op onze website
kan je ook terecht voor informatie over de sollicitatieprocedure.

