Intradura (Drogenbos) is op zoek naar een:

Coördinator logistiek
Functiebeschrijving:
Afvalintercommunale Intradura is een 'opdrachthoudende vereniging' en staat in voor het afvalbeheer van
19 gemeenten in de westrand van de provincie Vlaams-Brabant. We zoeken een gemotiveerde, proactieve
en hands-on coördinator voor het team dispatching (logistiek). Ben je daarnaast ook goed in analyse &
procesverbetering? Dan ben jij de persoon die we zoeken! In deze functie rapporteer je rechtstreeks aan
de operations manager, draag en neem je verantwoordelijkheid en werk je samen met de verschillende
diensten binnen Intradura.

•
•
•
•
•
•

Samen met je team van dispatchers sta je in voor de dagelijkse planning , coördinatie en controle
van een 150-tal arbeiders (chauffeurs, laders, parkwachters) die worden ingezet voor de
afvalinzameling binnen het werkingsgebied;
Je zorgt met het team voor een vlotte opstart en een kwalitatieve, tijdige afsluit van de dag;
Je bewaakt de werking, de continuïteit en de kwaliteit van je afdeling. Je analyseert, streeft naar
efficiëntiewinsten en je doet en initieert verbetervoorstellen;
Je stuurt de dispatchers, de chauffeurs en laders aan en communiceert op een duidelijke, open en
respectvolle manier. Je coördineert, coacht, evalueert en treedt corrigerend op indien nodig;
Bij (ad hoc) problemen zoek je met het team mee naar een klantgerichte oplossing en stuur je bij
waar nodig;
Je draagt veiligheid hoog in het vaandel en ziet toe op de geldende veiligheidsregels.

Profiel:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Bij voorkeur een master diploma of gelijkwaardig door ervaring;
Min. 5 jaar relevante werkervaring in een logistieke omgeving is aangewezen;
Sterke communicatieve vaardigheden en people management skills;
Analytisch, planmatig en organisatorisch sterk;
Klantgericht, nauwkeurig, gefocust op kwaliteit en efficiëntie: de aangesloten gemeenten en de
inwoners staan centraal;
Stressbestendig en flexibel;
Sterke administratieve vaardigheden en vertrouwd met de courante softwarepakketten;
Uitstekende kennis van het Nederlands, kennis van het Frans is een pluspunt;
In het bezit van een rijbewijs B.

Aanbod:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden, dit binnen een dynamische organisatie
met maatschappelijke impact;
Voltijds contract voor onbepaalde duur (38u-week van ma-vrij met glijdende uurregeling);
Maandloon volgens de weddenschalen van de openbare sector. Nuttige, relevante werkervaring
wordt in rekening gebracht bij de bepaling van de verloning;
Maaltijdcheques à rato €8/dag;
Hospitalisatie- en groepsverzekering;
Smartphone;
Woon-werkvergoeding, fietsvergoeding;
Omniumverzekering en kilometervergoeding bij professioneel gebruik van de eigen wagen;
Aantrekkelijke verlofregeling (tot 40 verlofdagen);
Diverse opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
Aandacht voor een goede work-lifebalans.

Interesse?
Bezorg ons je motivatiebrief en CV via vacature@intradura.be met de vermelding “vacature coördinator
logistiek”.
Een eerste selectie gebeurt op basis van CV, diploma en ervaring. Bij interesse word je uitgenodigd voor
een verkennend gesprek. Aanvullend word je uitgenodigd om een (online) assessment te doorlopen,
gevolgd door een meer praktijkgerichte (jury)proef ter plaatse.
Voor meer informatie over Intradura en de openstaande vacatures, surf naar http://www.intradura.be.

