
Functienaam: Assistent hoofdmagazijnier/ heftruckchauffeur 

Functieomschrijving: MPA, een tof bedrijf gespecialiseerd in bouwmaterialen zoekt een assistent 
hoofdmagazijnier/heftruckchauffeur 

Taken: 

• als de hoofdmagazijnier er niet is, kan je zijn taken overnemen en 
het team aansturen; 

• je slaat goederen op in het magazijn; 
• je neemt goederen in ontvangst en controleert ze; 
• je maakt bestellingen klaar, je haalt gevraagd goederen uit het 

magazijn, verpakt ze en laadt ze in; 
• je hebt contact met leveranciers en klanten; 

Ben je onmiddellijk beschikbaar? Wil je graag switchen van bedrijf? Wij 
nodigen je uit voor een vrijblijvende kennismaking! 

Aantal overblijvende 
jobs: 

2 

Plaats tewerkstelling: MELDERTSE PLAFONNEERARTIKELEN 
Bosstraat 56 
3560 LUMMEN 

Type contract: Vaste Job 

Type job: Voltijds 

Arbeidscontract: Onbepaalde duur 

Aanbod en voordelen: • je start op via een interimcontract en bij goed functioneren krijg je 
uiteraard een vaste aanstelling. 

• je start op via een interimcontract en bij goed functioneren krijg je 
een vaste aanstelling. 

• je werkt van 07.00 tot 15.30 of van 09.30 tot 18.00 uur; 
• goede verloning volgens partitair comité 124 (bouwsector); 
• overuren worden uitbetaald; 
• km-vergoeding; 
• maaltijdcheques; 
• collectieve verzekeringen; 
• wasvergoeding; 
• werkledij en werkschoenen; 
• werken in een volledig nieuw gebouw; 
• doorgroei mogelijkheden: je krijgt kansen en 

verantwoordelijkheden als je open staat om voortdurend bij te 
leren. 

Tijdsregeling: 2 ploegenstelsel , Weekend 

 

 



Gezocht profiel 

Werkervaring: Minstens 2 jaar ervaring 

Studies: » Lager onderwijs of 1ste graad secundair onderwijs 
Komen kandidaten zonder het juiste diploma maar gelijkwaardig in 
ervaring ook in aanmerking: nee 

Algemene vereisten: • geldig heftruck attest; 
• ervaring met het aansturen van een team; 
• ervaring met de heftruck is noodzakelijk; 
• bereid zijn sporadisch te werken op zaterdag; 
• enige kennis van Engels, Frans en Nederlands; 
• positief ingesteld; 
• mondig; 
• collegiaal; 
• leergierig; 
• kennis van bouwmaterialen is een pluspunt. 

Talen: Engels - in beperkte mate 

Nederlands - goed 

Frans - in beperkte mate 

Sollicitatieprocedure 

Contactpersoon: Mevrouw Patricia Halmans 
HR adviseur 
Tel 0478/100931 
patricia.halmans@mpa-bouw.be 

Sollicitatie-adres: MELDERTSE PLAFONNEERARTIKELEN 
Bosstraat 56 
3560 LUMMEN 

Sollicitatie via: E-mail: patricia.halmans@mpa-bouw.be 

Cv gewenst: ja 

 

Beroepsprofiel 

Competentiesjabloon: Heftruckchauffeur 

Jobdomeinen: Logistiek en transport 

 

Competenties 

Jobgerelateerd: • Goederen laden en lossen 
overeenkomstig de ophaal- of 
leveringseisen 



• Goederen in opslagzones plaatsen 
• De toestand van de ladingen 

controleren en afwijkingen 
identificeren 

• Afwijkingen aan de betrokken dienst 
melden 

• Ladingen verplaatsen met behulp van: 
Heftruck met voorzetstukken (stutten, 
klemhaken, ...) 

• Ladingen verplaatsen met behulp van: 
Heftruck met frontbesturing 

• Specifieke logistieke activiteiten 
uitvoeren: Voorbereiding van 
bestellingen (producten nemen) 

• Goederen in ontvangst nemen en 
controleren (hoeveelheid, 
gelijkvormigheid, toestand, ...) 

Persoonsgebonden: • Leervermogen hebben 
• Resultaatgerichtheid 
• Plannen (= ordenen) 
• Samenwerken als hecht team 
• Klantgerichtheid 
• Contactvaardig zijn 
• Zelfstandig werken 
• Omgaan met stress 
• Zich kunnen aanpassen aan 

veranderende omstandigheden 
(flexibiliteit) 

• Regels en afspraken nakomen 

Bijkomende: • De ontvangst van bestellingen 
controleren 

• De behandelingsvolgorde bepalen 
• De activiteit van de heftruckchauffeurs, 

voorbereiders van orders, ..., plannen 
volgens de behandelingsvolgorde van 
de orders 

• De logistieke activiteiten bij ontvangst, 
verzending en levering coördineren en 
controleren 

• De activiteiten van een team 
coördineren 

• Het onderhoud van een opslagzone en 
het materieel controleren 

• De bevoorrading organiseren en 
beheren (controle en opvolging van het 
verbruik, bestellingen, ...) 



 


