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Hospital Logistics NV is al vele jaren een vertrouwde 
naam in de Belgische en Nederlandse zorgwereld als 
logistieke partner van ziekenhuizen en zorginstellingen. 
Een dienstverlener die, via een unieke, innovatieve, 
100% klantgerichte aanpak, actief bijdraagt tot 
minder administratieve en logistieke kosten en een 
verdere optimalisatie van de zorgverlening. Vanuit de 
hoofdzetel in Aarschot, een distributiecentrum in België 
en vier distributiecentra in Nederland zetten ruim 300 
gespecialiseerde medewerkers zich elke dag in voor een 
logistieke service die vandaag al rekening houdt met de 
zorgbehoeften van morgen. 

Algemeen

De flow van binnenkomende goederen correct en efficiënt 
laten verlopen.  Ontvangen en controleren van alle 
binnenkomende goederen.  Alle geleverde producten in het 
voorraadsysteem ingeven/

Verantwoordelijkheden

• Je staat mee in voor het in ontvangst nemen van de 
goederen.  Indien nodig assisteer je de leverancier bij de 
leveringen.  Vervolgens controleer je de leveringen op 
juistheid ten opzichte van de levernota en de bestelbon en 
op zichtbare beschadiging.  Fouten meld je zo vlug mogelijk 
(zowel intern als extern).  Eventuele bijkomende problemen 
geef je door aan jouw verantwoordelijke. 

• Nadat de goederen zijn ingegeven in het systeem scan je 
de goederen en plaatst ze op de juiste magazijnlocatie.

• Je maakt de frigocontainers klaar voor verzending naar de 
klanten.  Dit houdt in: hoezen en sealen, wikkelen in folie.

• Je draagt bij tot algemene orde en netheid in het magazijn

.

• Indien je in de cleanroom werkt volg je de voorgeschreven 
procedures en voorschriften nauwkeurig op. Je bent je 
ervan bewust dat je met medisch steriele hulpmiddelen 
werkt en besteedt aandacht aan de vereiste hygiëne. 

Vaardigheden

• Je kan werken met een PC en bent contactvaardig naar de 
leveranciers toe.

• Je werkt nauwkeurig en ordelijk opdat de goederen tijdig 
en correct in het voorraadsysteem komen. 

• Je bent flexibel inzetbaar in het hele magazijn en kan goed 
samenwerken in groep.  Je toont initiatief  en zet je in waar 
nodig is.

• Je vertoont gevoel voor verantwoordelijkheid en kan 
zelfstandig werken.

• Je kan werken met een elektrische paletwagen.

• Je bent bereid, indien de noodzaak zich voordoet, andere 
werkzaamheden uit te voeren

Wat bieden we je?

Een uitdaging. En wat voor één. Een rol in een bedrijf met 
perspectieven, waar de klanten binnen de gezondheidszorg 
centraal staan. Een rol van betekenis waar je een verschil 
kunt maken binnen een ambitieus kader. Een competitief 
loon en extralegale voordelen zijn inbegrepen.
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