
 

 

 
BIOSANO is een snelgroeiende groothandel biologische voeding, dranken, cosmetica en 
zaadgoed.  Het bedrijf is gelegen te Wommelgem.  Wij zijn zowel actief in de sectoren retail als 
foodservice.  Biosano wil in het segment biologische voeding uitgroeien tot één van de leidende 
groothandels in België. Daarom zoeken wij een 

 

Magazijnverantwoordelijke  
UW FUNCTIE 

• Je bent verantwoordelijk voor de gehele flow van orderpicking, controle, planning van de verzending, 

logistieke opvolging en klachtenbehandeling.  

• Je stuurt aan en coacht 3 à 4 medewerkers. 

• Je plant de leveringen naar de klanten via express-service, eigen transport of externe transporteurs 

• Je plant de leveringen van onze leveranciers naar ons magazijn 

• Je beheert het magazijn en het wagenpark 

• Je houdt contacten met onze gecontracteerde logistieke partners 

• Je bent tevens aanspreekpunt van onze klanten voor wat betreft levering van onze producten 

• Je werkt nauw samen met de administratief logistiek medewerker en de customer service 

medewerker. 

• Je werkt in teamverband met een sterke nadruk op nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit. 

• Creëren, behouden en verhogen van klantentevredenheid is jouw dagdagelijkse missie! 

UW PROFIEL 

• Je behaalde een Bachelor of beschikt over een werk- en denkniveau op bachelorniveau. 

• Je hebt bij voorkeur ervaring als medewerker binnen een logistieke context. 

• Nederlands is uw moedertaal; daarnaast heb je  een flinke basiskennis Frans. 

• Je bent pragmatisch ondernemend, communicatief en oplossingsgericht ingesteld. 

• Je bent een echte coach 

• Je kan vlot overweg met de gangbare office toepassingen en ERP software. Kennis van NAVISION is 

een plus 

ONS AANBOD 

• Een boeiende en uitdagende functie in een snelgroeiende KMO 

• Een competitief salaris aangevuld met extra-legale voordelen 

 

Wil je graag werken in een jonge KMO waar jouw mening telt? Waar je kan meedenken en 
meegroeien? 

Solliciteer dan snel via vacature@biosano.be  
 

Voor meer bedrijfsinfo: www.biosano.be 
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