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Bij jou loopt alles op rolletjes. Moet er logistiek iets georganiseerd of gecoördineerd
worden? Dan komen mensen bij jou aankloppen. Laat jouw liefde voor efficiëntie
en planning de vrije loop in de luisterrijkste plek in Antwerpen: het Elisabeth Center
Antwerp. Met jou als Teamverantwoordelijke Logistiek verloopt het dagelijkse reilen en
zeilen vlekkeloos in de Koningin Elisabethzaal en A Room with a ZOO! Maakte jouw hart
net een sprongetje? Solliciteer dan … nú.

ZO ZIET EEN DAG ALS TEAMVERANTWOORDELIJKE LOGISTIEK ERUIT:
• Jij leidt de dagelijkse logistieke activiteiten in goede banen. Denk aan de opbouw en afbraak bij evenementen, het
bemannen van de loading dock en het onderhoud van de zalen en magazijnen.
• Jij bestuurt een goed geoliede machine. Je verdeelt de taken, maakt uurroosters op en zorgt voor permanentie.
In samenspraak met de coördinator Logistiek en Gebouwbeheer ECA zet jij de juiste logistieke medewerker op de
juiste plaats. En stel je procedures en handleidingen op.
• Het gebouwbeheer ontsnapt niet aan jouw gestructureerde arendsoog. Je stelt onderhoudsschema’s en
controlelijsten op, geeft advies over de aankoop van gereedschap, materiaal en toestellen, en plant periodieke
controles in en voert ze uit.
• Jij bent deel van het team. Is het te druk? Dan spring je in. En op vastgelegde tijdstippen beman je de
permanentiedienst.

JIJ HEBT...
• … kennis van technieken zoals elektriciteit, verlichting en geluidsapparatuur dankzij je technische opleiding
(niveau A1) of minstens 5 jaar relevante ervaring.
• … een hands-on mentaliteit: jij ziet werk en plant meteen de juiste persoon op de juiste plek in.
• … een open, communicatieve houding. Je overlegt met de coördinator en geeft leiding aan je team, met
aandacht voor de geldende procedures.
• … een vlotte tong én pen in het Nederlands. Kennis van het Frans en het Engels is mooi meegenomen.
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JOUW STERKTES ZIJN...
• Efficiëntie. Jij zorgt ervoor dat alles zo vlot en soepel mogelijk verloopt. Of het nu gaat
om de opbouw van een evenement of de personeelsplanning.
• Helikopterview. Periodieke controle uitvoeren? Nieuwe toestellen bestellen?
Permanentie regelen? Jij houdt het hoofd koel en bewaart al-tijd het overzicht.
• Flexibiliteit. Jij schakelt snel. Je steekt een handje toe waar nodig en neemt met de
glimlach de permanentiedienst voor je rekening.

BIJ ONS KRIJG JIJ...
… werkzekerheid, met je voltijdse contract van onbepaalde duur.
… een weergaloze werkomgeving met bevlogen collega’s.
… alles wat je nodig hebt, nu én later, met een mooi loon, een hospitalisatieverzekering en pensioensparen.
… een vlot bereikbare werkplek. Kom je met de trein, tram of bus? Dan betalen we je reiskosten tot de laatste cent
terug.
• … een extra dosis plezier dankzij je abonnement op ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael en tal van voordelen in
andere dieren- en pretparken.
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