
 

VACATURE 

              MAGAZIJNMEDEWERKER 
(tijdelijke functie) 

  

 

Heel Belgium is een dochter van het farmaceutisch bedrijf Biologische Heilmittel Heel 

GmbH in Duitsland, gespecialiseerd in de productie en marketing van bioregulerende 

geneesmiddelen.  

 

Voor onze afdeling Logistiek in Drongen zijn we op zoek naar een magazijnmedewerker. 

 

FUNCTIE 
 
 

• Aanvullen van stock in picking magazijn 

• Samenwerking met magistrale dienst, klantendienst, productie en magazijnen  

• In samenwerking met collega’s de binnengekomen orders afwerken volgens 
productieplanning en volgens de GMP. 

• In een gestructureerde omgeving richtlijnen en procedures nauwgezet opvolgen. 
 

TAKEN 
   

• T49 SAP-boekingen : verbruikte producten  

• T50 SAP-boekingen : gecreëerde producten  

• T53 Aanvullen stock picking magazijn  

• T54 Boeken van inkomende goederen (SAP) aan de hand van bestelbon  

• T55 Contoleren van inkomende goederen volgens bestelbon en levernota  

• T56 Controle van afwerkte goederen uit productieboekingen  

• T58 Controle van transportorders klaar voor productie + boekingen  

• T59 Goederen voorzien van vrijgavelabel  

• T60 Heftruck rijden onderhouden  

• T61 Inkomende goederen direct voorzien van identificatielabel  

• T62 Klaarzetten van goederen voor mag.-en serieproductie aan de hand van  

 TO           



• T63 Laden en lossen van goederen   

• T64 Onderhouden van rekken in picking  

• T65 Onderhouden van vloer in picking en magazijn  

• T67 Picking van orders aan de hand van de pickbon  

• T68 Stockeren van goederen volgens GMP/GDP en SAP 

• T69 Verwerking van pickbon naar verzendnota (SAP) 

• T71 Voorbereiden van transport voor de goederen naar de klant  

• T72 Zelfcontrole van de stock   

 

KWALIFICATIES / ERVARING 
 

 

• Opleiding :  middelbaar onderwijs, min. 18 jaar 
Heftruckbewijs 

 

• Professionele ervaring : bij voorkeur ervaring in gelijkaardige functie 
 

• Andere :  perfecte kennis van de Nederlandse taal (moedertaal) zowel  
mondeling als schriftelijk is een vereiste. 

 

COMPETENTIES 
 

• Algemene computerkennis en gebruiksvaardigheden 

• Correct, ordelijk, nauwkeurig en veilig onder tijdsdruk kunnen werken 

• Groot aanpassingsvermogen bij verandering van procedures en afspraken 

• Identificeert zich met de Vision & Mission van Heel. 
 
27/10/2021 
 
Sollicitaties aan: vacature@heel.be 

 

mailto:vacature@heel.be

