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Supervisor
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.
Hoe kan jij ons helpen?
Als supervisor stuur je de dagelijkse werking van het MDC
aan en draagt zorg voor de goede werking en een goede
verstandhouding tussen de medewerkers. Dagelijks volg
je op dat de verschillende activiteiten in het magazijn
correct en vlot verlopen : goederenontvangst, orderpicking,
verzending, onderhoud en administratie. Wat zal je daar
doen?

Ben jij de persoon die we zoeken?
• Zelfstandig kunnen werken, stressbestendig en in staat
om meerdere taken tot een goed einde te brengen binnen
scherpe tijdslijnen.
• Leidinggevende capaciteiten, met name in het aansturen
van mensen
• Ervaring met operationele functies
• Uitgebreide kennis van en interesse in logistiek. Kennis
zorgsector is een troef
• Inzicht in beheer van een kostenplaats, kunnen
rapporteren in cijfers
• Kennis PC tools
• Communicatief vaardig : zowel mondeling als schriftelijk
• Flexibele houding.
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.

• Je bent verantwoordelijk voor een goede
voorraadadministratie en houdt toezicht op alle processen
• Vanuit de klantendienst krijg je de klachten doorgespeeld,
waarop je deze uitzoekt, documenteert en terugkoppelt,
• Je koppelt fouten terug aan je medewerkers met als doel
de kwaliteit te verbeteren.
• Je bent medeverantwoordelijk voor het onderhoud van de
ISO procedures mbt magazijnwerkzaamheden.
• Vanuit je rol draag je ook zorg voor de correcte invulling
van een aantal KPI’s.
• Je volgt de siteverantwoordelijke in een actief
personeelsbeleid en je werkt mee aan de jaarlijkse
functionerings- en evaluatiegesprekken.

Hoofdkantoor België
Hospital Logistics n.v.
Industriezone A118
Gaston Geenslaan 33 - 3200 Aarschot

Hoofdkantoor Nederland
Hospital Logistics Nederland b.v.
Molenbaan 4-8
2908 LM Capelle a/d IJssel

E-mail: solliciteren@hospitallogistics.eu
Tel: +32 (016) 47 98 30

E-mail: solliciteren@hospitallogistics.eu
Tel: +31 (010) 264 0240

www.hospitallogistics.eu

