
ONDERNEMING: Elaut nv

AFDELING: Logistiek

LOCATIE: Passtraat 223, 9100 Sint-Niklaas

 WIE ZIJN WIJ?

Elaut nv brengt fun voor spelers
in lunaparken wereldwijd! We
bedenken, creëren en
produceren elektromechanische
amusementsspelen (denk aan
grijpkranen, coin pushers…),
steeds op zoek naar wat de
speler leuk vindt. Onze mensen
leven naar ons motto:

ALGEMENE FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je bent verantwoordelijk voor de vlotte en
efficiënte werking van alle processen
binnen ELAUT die te maken hebben met
de logistiek, transport en distributie.
Je volgt ontvangst en uitvoer van
goederen, implementeert verbeteringen
a.d.h.v. operationele processen.
Je stuurt een team logistieke medewerkers
aan en zorgt voor een optimale
multifunctionele inzetbaarheid zodat je
pieken binnen je team kunt opvangen.

Gedurende 60 jaar is Elaut
uitgegroeid tot een succesvolle
KMO met 180 collega’s in
kantoren in Europa en de VS en
honderden klanten wereldwijd.

Het hoofdkantoor en jouw
toekomstige werkplek is in Sint-
Niklaas. 

Meer weten over ons? 
Check www.elaut.com

TOP QUALITY 
ENTERTAINING
THE WORLD!

http://www.elaut.com/


TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN

Je zorgt ervoor dat onze producten zo snel mogelijk bij de klant aankomen door
strategische contracten met transportbedrijven af te sluiten.
Je overziet, plant en stuurt alle logistiek afdelingen aan, zoals o.a. transport en
magazijn
Je stelt doelen voor de verschillende afdelingen en rapporteert aan de COO
Je verwerkt vlot alle administratie binnen je afdeling
Je analyseert en werkt mee aan de optimalisatie van onze logistieke flow
Rapportage van diverse logistieke activiteiten (leverperformance, picking,…)
Je evalueert teamleden van de logistieke cel
Je zet logistieke flows op in het ERP systeem
Je stuurt je team aan, je coacht en motiveert hen

DIPLOMA'S /  OPLEIDING

HARDSKILLS

SOFTSKILLS

Numerieke en analytische vaardigheden
Kennis douaneformaliteiten
Kennis ERP m.b.t. inventarisatie en distributie en MS Office
Kwaliteitscontrole
Plannen en Organiseren
Kennis Nederlands en Engels

Resultaatgericht, besluitvaardig en doorzettingsvermogen
Nauwkeurigheid en oog voor detail
Stressbestendigheid en een probleemoplossend denkvermogen
Sterke communicatieve en sociale vaardigheden
Teamplayer die medewerkers kan ontwikkelen en coachen
Leidinggevende vaardigheden
Vermogen om zich aan te passen aan veranderingen

C O M P E T E N T I E P R O F I E L

Bachelor logistiek Management (supply chain) of gelijkwaardig door ervaring.



WE ARE HIRING
LOGISTIEK MANAGER

INTERESSE?

 ZEND DAN JE CV NAAR
CAREERS@ELAUT-GROUP.COM

 

WENS JE DEEL UIT TE MAKEN VAN ONS TEAM EN HEB JE INTERESSE IN DEZE VACATURE?

WAT BIEDEN WIJ AAN

Je komt terecht in een sterk groeiende, internationale, familiale KMO in de kantoren
te Sint-Niklaas met korte beslissingslijnen en een technologisch productieproces
waarin continu geïnvesteerd wordt.
Je speelt een sleutelrol in onze logistieke schakel van binnenkomst materialen,
stockage en export en krijgt dan ook de nodige verantwoordelijkheden en kansen
om je werking te optimaliseren.
Je wordt deel van een groep toegewijde professionals die stuk voor stuk
geëngageerd en gemotiveerd zijn om de groei van Elaut nv verder te zetten.
We bieden je een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen.

mailto:careers@elaut-group.com

