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Aanvuller /
kassamedewerker

Slager
Spekslager

Supermark
Oudenburg
28 of 36,5u/week

Supermarkt
Jabbeke
38u/week

Kok
keukenhulp

Bediende charcuterie
beenhouwerij

Atelier Spegelaere
Eernegem
38u/week, daguren

Supermarkt Oostende,
Jabbeke en Oudenburg
28 of 36,5u/week

Chauffeur
CE

Verantwoordelijke
magazijn

Logistiek centrum
Eernegem
38u/week, geen weekends

Logistiek centrum
Eernegem
38u/week, geen weekends

Magazijnmedewerker
groenten & fruit

Administratief
bediende (verscentrale)

Logistiek centrum
Eernegem
38u/week

Atelier Spegelaere
Eernegem
38u/week, geen weekends

Spreekt bovenstaande functie jou aan?
Stuur dan onmiddellijk je CV door naar ag@spegelaere.be
of bel naar Ann Geldhof op 059 56 30 43
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Logistiek Coördinator
We zijn op zoek naar een ervaren Logistiek Coördinator,
waarbij je werkt vanuit de vestiging te Fabriekweg 5 , Eernegem
Je bent verantwoordelijk voor het gaan aansturen van een tiental magazijniers en een drietal chauffeurs en bent hun
go-to-person. Je fungeert als een people manager tussen de diensten verkoop / aankoop /winkels.
Je bent punctueel, een plantrekker en een goede planner
Je volgt op vaste dagen de goederen op die aangeleverd worden in het magazijn, deze dienen na ontvangt o.a.
gecontroleerd te worden op houdbaarheid. Ze krijgen vaste pickplaats en worden gestockeerd.
De magazijniers geven jou een seintje wanneer er foutieve leveringen zijn gebeurd of indien er zaken beschadigd zijn
toegekomen, waarbij je contact opneemt met de leveranciers.
Je zorgt voor de juiste input van de goederen en volgt de retours administratief goed.
Op vaste dagen wordt er uitgeleverd naar de 4 warenhuizen waarbij de juiste en tijdige leveringen prioriteit zijn.
Gezien onze klant actief is in de FMCG sector, kan je snel en correct ageren waar nodig
Je houdt van een gevarieerde functie waarbij je ook op de werkvloer het overzicht gaat bewaren
Je hebt de maturiteit en interesse om een team van chauffeurs en magazijniers te gaan aansturen
Je bent hands-on, communicatief en administratief sterk.
Dit is een voltijdse functie waar je 38u per week werkt. De werkuren zijn van 7u30 of 8u tot 17u of 17u30,
en dit van maandag tot vrijdag.

Spreekt bovenstaande functie jou aan?
Stuur dan onmiddellijk je CV door naar ag@spegelaere.be
of bel naar Ann Geldhof op 059 56 30 43
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Grafisch vormgever met ervaring
Als dtp’er/grafisch vormgever in onze hoofdzetel te Eernegem sta je in voor het realiseren van
alle marketingprojecten, grote campagnes en mediatools.
- Je bent verantwoordelijk voor de opmaak en het drukklaar maken van alle wekelijkse promoties: folders, POS materiaal
(wekelijkse affiches en stoppers, bonnen, leaflets, prijslijsten…) voor onze supermarkten.
- Je staat ook in voor het ontwerpen en grafisch uitwerken van diverse opdrachten (grote campagnes, spaaracties,
advertenties, catalogen…).
- Je levert alles nauwkeurig in het juiste formaat aan bij de drukkers en je kan ook intern documenten printen en versnijden.
- Je beheert onze sociale media en creëert posts voor deze kanalen.
- Je waakt op elk moment over het gebruik van de huisstijl.
- Je bent verantwoordelijke voor een correcte archivering van alle documenten op de server.
- Je maakt foto’s van de producten en houdt het fotobestand van alle producten up-to-date.
- Je bezit een relevant bachelordiploma binnen de grafische vormgeving of hebt 5 jaar ervaring als grafisch vormgever.
- Je kan conceptueel denken en een idee uitwerken tot een schitterend eindresultaat. Ook je technische achtergrond en
uitstekende kennis van typografie is een evidentie.
- Een actuele en vlotte kennis van Adobe Indesign, Photoshop en Illustrator is een absolute noodzaak.
- Je bent een ondernemende duizendpoot die proactief te werk gaat en open communiceert.
- Ook teamgerichtheid, oog voor deadlines, stressbestendigheid en flexibiliteit behoren tot je sterkste troeven.
- Je werkt resultaatgericht en zelfstandig binnen een dynamisch team.
- Kennis van fotografie, een gevoel voor taal en interesse in voeding zijn pluspunten.

Spreekt bovenstaande functie jou aan?
Stuur dan onmiddellijk je cv, motivatie en portfolio door
naar Kristof Spegelaere, ks@spegelaere.be

www.spegelaere.be/jobs

